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z praktických důvodů nebylo možné 
otisknout v měsíčníku.

INFORMACE O VYDÁNÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Marie Marcinková, Zdeňka Bučková, kpss

Triáda ve spolupráci s občany Ostrova usku‑
tečnila opakovaně v I. pololetí tohoto roku 
dotazníkové šetření: Proč bychom se všichni 
měli zajímat o sociální služby. Účelem bylo 
zjistit skutečné potřeby občanů v oblasti so‑
ciálních, sociálně ‑zdravotních služeb a dal‑
ších aktivit. Z vyplněných dotazníků vyplývá, 
že  občané využívající  různou  soc.  službu 
nebo pomoc se zároveň o tuto problematiku 
zajímají a získávají dostupné informace, které 
jsou sdělovány Triádou nebo samotnými po‑
skytovateli služeb. Šetření se zúčastnili ob‑
čané ve věku 18‑97 let, s převahou znalosti 
o poskytovaných službách a aktivitách v os‑
trovském regionu. Prioritně získávají  infor‑
mace od známých, z Ostrovského měsíčníku 
a internetu a na MěÚ Ostrov. Nejvíc je využí‑
vána  pečovatelská  služba,  Člověk  v  tísni 
a rozvoz obědů. Všechny využívané služby 

jsou hodnoceny výborně, žádná nebyla hod‑
nocena špatně. Za služby jsou ochotni si při‑
platit i mladší občané. Nejžádanější potřebou 
je pomoc s péčí o seniory a zdravotně posti‑
žené občany, dále operativní  řešení poby‑
tové služby (domovy pro seniory s vybave‑
ním odpovídajícím dnešní době), podpora 
samostatného bydlení, bezplatné poraden‑
ství (právní, základní, odborné, finanční), bez‑
bariérové město, bezbariérové dopravní pro‑
středky a návaznost autobusové a MHD do‑
pravy s větším počtem zastávek a dále reha‑
bilitační centrum. Z dotazníků vyplynulo, že 
některé uvedené potřeby  jsou  již dlouho‑
době v Ostrově poskytovateli  zajišťovány 
a občany využívány. Triáda vypracovala pře‑
hled a ve spolupráci  s MěÚ Ostrov distri‑
buuje III. aktualizované vydání Katalogu so‑
ciálních, sociálně ‑zdravotních služeb a ostat‑
ních aktivit 2016 pro občany ostrovského 
regionu, který je dostupný každému. K poža‑
davkům na služby, které nejsou v katalogu 
uvedeny, se Triáda postupně vyjádří v do‑
stupných sdělovacích prostředcích. Při níz‑
kém počtu žadatelů o některé služby jsou 
tyto, s podporou MěÚ Ostrov, zajišťovány 
v rámci Karlovarského kraje. Děkujeme všem 
účastníkům šetření a těšíme se na další spo‑
lupráci s Triádou.

INFOCENTRUM DK OSTROV BODUJE
Kateřina Hálová, vedoucí IC

Zvláštní komise navštívila 18. července Infor‑
mační centrum v Domě kultury Ostrov, aby 
zde provedla kvalitní metodu výzkumu na‑
zvanou Mystery shopping. Hodnotila exteri‑
éry i interiéry infocentra, zda je IC viditelně 
označeno,  jak  splňuje všechny náležitosti 
a jestli přehledně zveřejňuje propagační ma‑
teriály. Hodnocení potencionálních  zákaz‑
níků,  kteří  se dostavili  do  infocentra  ano‑
nymně a vystupovali  jako běžní klienti, se 

zaměřovalo především na pracovníka turis‑
tického informačního centra, zda se zákazní‑
kům plně věnoval a poskytl spolehlivé infor‑
mace. Výsledky dopadly  nad míru  skvěle 
a všechny body byly 100% splněny. Velká 
pochvala patří všem pracovnicím infocentra 
v Domu kultury a zvlášť Nikole Kolmanové, 
která se o skvělý výsledek zasloužila svým 
milým a profesionálním přístupem.
Hodnotící  kritéria  a výsledky  šetření 

najdete  na:  http://www.dk ‑ostrov.cz/in‑
focentrum/mystery ‑shopping

Nikola Kolmanová (vlevo) a vedoucí infocentra DK Kateřina Hálová | Foto: Irena Janečková
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TEPLÁRNA INFORMUJE
Teplá voda tekla i v době letní odstávky.

Ing. Radek Havlan, statutární ředitel

Jako každoročně,  i  letos proběhla pravi‑
delná  letní  odstávka  (25.‑29.  července). 
Tentokrát ale přinesla našim odběratelům 
zásadní novinku: teplá voda tekla, na roz‑
díl od mnoha předchozích let, i v době od‑
stávky. Toto (dle mého názoru významné) 
zvýšení  komfortu  odběratelů  umožnilo 
zprovoznění nového kotle na lesní štěpku, 
jehož výstavba je nyní těsně před dokon‑
čením; v době odstávek probíhaly na kotli 
předkomplexní  provozní  zkoušky.  Z  po‑
hledu odběratelů tedy odstávka  jako by 
nebyla, nicméně v rámci teplárny byl reali‑
zován srovnatelný rozsah oprav, servisních 
zásahů a revizí, jako při odstávkách v mi‑
nulých letech. V době odstávek jsou pro‑
váděny práce na technologickém zařízení 
teplárny, rozvodech ve městě a výměníko‑
vých stanicích. Tedy činnosti, jež nelze za 

provozu provádět, mj. kvůli nepřetržitému 
provozu těchto zařízení a bezpečnosti za‑
městnanců.  Letošní  odstávka  proběhla 
podle plánu z hlediska rozsahu provede‑
ných prací i termínů. Je třeba podotknout, 
že dodávka teplé vody byla v době odstá‑
vek v některých dnech v rámci několika 
výměníků krátkodobě omezena. Veškeré 
tyto zásahy byly plánovány  tak,  aby od‑
běratelé měli teplou vodu k dispozici ze‑
jména ráno a večer. Tento záměr se poda‑
řilo splnit. O plánovaném režimu těchto 
krátkodobých  zásahů  na výměníkových 
stanicích a souvisejícím omezení dodávek 
teplé vody jsme informovali v předstihu 
prostřednictvím webových  stránek  tep‑
lárny i města a v kabelové TV. Dne 27. čer‑
vence proběhl „beznapěťový den“, kdy je 
celá teplárna odpojena od el. sítě a prová‑
díme revizi a údržbu všech elektrorozvo‑
den a trafostanice. Po tu dobu je veškerá 
technologie teplárny vyřazena z provozu 
a dodávka teplé vody je v celém městě po‑
zastavena.

Na závěr bych rád za Ostrovskou tep‑
lárenskou, a. s. uvedl, že obdobným způ‑
sobem by měly  letní odstávky probíhat 
i v budoucnu. V trendu minimalizace ne‑
dodávky  teplé vody při odstávkách bu‑
deme pokračovat. Popsaný režim „mini‑
malizace odstávek“ nám mj. umožňují vý‑
měny rozvodů ve městě a rekonstrukční 
práce na výměnících,  realizované v  po‑
sledních  letech v  rámci  tzv.  teplofikací. 
Nyní probíhá intenzivní příprava výstavby 
dalších dvou nových kotlů, která se usku‑
teční v příštím  roce. Předpokládám,  že 
i  tyto nové technologie přispějí ke zvý‑
šení spolehlivosti a efektivnosti provozu 
Ostrovské teplárenské, a. s.

inzerce

Nakladač štěpku | Foto: Archiv teplárny

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
MĚSTA

Pavla Neumannová

Blokové čištění se provádí vždy v době 
od 7.00 hod do 15.00 hod. Ulice neuve‑
dené  v  tomto  seznamu  (nevyužívané 
k stálému parkování) budou čištěny bez 
celodenních uzavírek.
30. 8.  Kollárova
31. 8.  Severní
1. 9.  Masarykova (Hlavní ‑Severní)
2. 9.  Májová (Kollárova ‑Luční)
6. 9.  Štúrova, Palackého
7. 9.  Kulatá drogerie za poštou
8. 9.  Krušnohorská
9. 9.  Halasova, Lipová
13. 9.  Jungmannova, Šafaříkova
14. 9.  Družební, Zahradní
15. 9.  Lidická (Jáchymovská 
  ‑Masarykova)
16. 9.  Masarykova (Lidická 
  ‑Krušnohorská), Seifertova 
20. 9.  Dukelských hrdinů, Máchova, 
  Nádražní (Dukelských hrdinů 
  ‑Jáchymovská)
21. 9.  Odborů
22. 9.  Studentská, za Krušnohorem, 
  Hornická
23. 9.  Karlovarská, Čapkova
26. 9.  Nejedlého, Krátká
27. 9.  Nádražní (Dukelských hrdinů 
  ‑nádraží), Moříčov
29. 9.  Klínovecká, horní Klínovecká 
  + za MěÚ
30. 9.  U Koupaliště, parkoviště 
  u koupaliště
4. 10.  Klicperova
5. 10.  Komenského, Myslbekova 
  (Komenského ‑Mánesova)
6. 10.  Mánesova, Myslbekova 
  (Mánesova –S. K. Neumanna)
7. 10.  S. K. Neumanna, u Atlantisu
11. 10.  Vančurova + zimní stadion, 
  Myslbekova (S. K. Neumanna 
  ‑Vančurova)
12. 10.  Lidická (od Klínovecké)
13. 10.  Lidická horní, Lidická 
  (Klínovecká‑Masarykova)
14. 10.  U Nemocnice
18. 10.  Lesní, Jedlová, Habrová, 
  Topolová, Smrková, Pod Křížkem
19. 10.  Borecká, Májová 
  (Horská ‑Borecká)
20. 10.  Horská, Májová (Luční ‑Horská)
25. 10.  Luční + vnitroblok bazének 
  + za „Stometrákem“
26. 10.  Dvořákova, Alšova, Na Kopci
27. 10.  Sládkova, Na Příkopě, 
  Nad Nádražím
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„OSTROVEM ZA SOCHAMI“

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Město Ostrov disponuje obsáhlým soubo‑
rem sochařských děl na území města. Ka‑
ždé umělecké dílo má bohatou minulost 
a historii. Záměrem soutěže je získání ob‑
razové dokumentace těchto sochařských 
výtvorů  prostřednictvím  fotografie,  jak 
z doby dávno minulé, tak i ze současnosti. 
Vítězné fotografie budou prezentovány ve 
sborníku s názvem „Za tajemstvím ostrov‑
ských soch“. Pravidla soutěže také najdete 
na:  www.ostrov.cz,  www.dk ‑ostrov.cz, 
v informační smyčce vysílání TV Ostrov.
PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
1. Pořadatel soutěže
Pořadatel soutěže „Ostrovem za sochami“ 
je  Město  Ostrov  (Ostrov,  Jáchymov‑
ská 1, PSČ 363 01). Fotografie pořízené 
v  jakémkoli  ročním  období  zasílejte  do 
30. září 2016.
2. Místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území města Ostrov. 
Sochy  se musí  nacházet  na veřejně  pří‑
stupných místech.
3. Účastníci soutěže
Soutěžícím  se může  stát  fyzická  osoba, 
která je občanem ČR a v souladu s těmito 
pravidly  se  rozhodne  účastnit  soutěže 
(dále jen „účastník“). Ze soutěže budou vy‑
loučeni ti, kdo nesplní řádně požadované 
podmínky soutěže.
4. Popis soutěže
Účastník zašle e ‑mailem na: zzelezna@os‑
trov.cz (do předmětu zprávy napíše FOTO‑
GRAFICKÁ SOUTĚŽ „OSTROVEM ZA SO‑
CHAMI“) snímky v digitální formě v minim. 
rozlišení 12 Mpx ve formátu jpeg. Soubory 
nad celkovou velikost 10 MB je možné za‑
sílat prostřednictvím poštovních serverů 
(www.uschovna.cz,  www.leteckaposta.
cz). Součástí soutěžního příspěvku musí 
být vždy celé jméno autora/autorky, věk, 
poštovní adresa, telefonický a e ‑mailový 
kontakt. Současně účastník doručí  foto‑
grafie vytisknuté ve formátu A4 v minimál‑
ním rozlišení 300 dpi, buď osobně, nebo 
poštou, na podatelnu Městského úřadu 
Ostrov (Jáchymovská 1, Ostrov). Obálku 
je třeba označit SOUTĚŽ FOTO.
5. Záměr soutěže
Cílem soutěže je získat fotografie, které bu‑
dou podkladem pro vznik připravované pu‑
blikace. Vybrané snímky budou otištěny ve 
sborníku „ Za tajemstvím ostrovských soch“.
6. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna 
po celou dobu soutěžního období na strán‑
kách města Ostrov www.ostrov.cz. Pořada‑
tel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto 
pravidel soutěže, který může být ve zkrá‑
cené verzi komunikován na propagačních či 

jiných materiálech v souvislosti se soutěží. 
Tato pravidla jsou v rámci soutěže považo‑
vána za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník 
svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj sou‑
hlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž 
a právní vztahy mezi organizátorem a sou‑
těžícími se řídí právním řádem ČR.

Účastník přiloží při odevzdání vytiště‑
ných soutěžních fotografií na podatelně 
MěÚ čestné prohlášení, že je autorem za‑
slaných fotografií. Přijetí fotografie (foto‑
grafií) v elektronické podobě bude potvr‑
zeno zpětnou e ‑mailovou zprávou.

Účastník souhlasí s publikováním zasla‑
ných fotografií v elektronické i tiskové po‑
době, v rámci soutěže, ale i po jejím ukon‑
čení bez nároků na honorář a poskytuje po‑
řadateli nevýhradní licenci k užití fotografií 
k propagaci pořadatele soutěže a soutěže 
samotné a k použití vybraných fotografií 
do připravované publikace. Licenci účast‑
ník poskytuje pořadateli bezúplatně.
Pořadatel  nenese odpovědnost v  pří‑

padě, že zpětná e ‑mailová zpráva nebude 
z jakéhokoliv důvodu účastníku doručena.
7. Určení výherce a podmínky získání výher
Město Ostrov,  resp. odborná porota vy‑
hodnotí následující  týden po konci  sou‑
těže veškeré fotografie doručené během 
soutěžního období. Do týdne po skončení 
soutěže poskytne město Ostrov informaci 
o počtu účastníků, kteří splnili podmínky 
soutěže. Výherci  jsou určeni níže popsa‑
ným výherním mechanismem:
Všechny fotografie splňující podmínky 

fotosoutěže  budou  zařazeny  do  hodno‑
cení  odbornou  porotou  složenou  ze  zá‑
stupců pořadatele soutěže. Výherce bude 
na tel. čísle nebo e ‑mailové adrese uve‑
dené při registraci do soutěže kontakto‑
ván pro dohodnutí způsobu předání výhry, 
ke kterému dojde do 31. října 2016. V pří‑
padě, že se výherce nepodaří kontaktovat 
nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo 
na výhru a výhercem se stává další v po‑
řadí. U něho bude obdobným způsobem 
udělena nebo neudělena výhra a tento po‑
stup pokračuje, dokud není cena udělena. 

Nepodaří ‑li  se výherce určit do 31. pro‑
since 2016,  zůstává cena v držení pořa‑
datele soutěže. Předání výhry proběhne 
na místě a v termínu určeném pořadate‑
lem. Výherci budou zveřejněni nejpozději 
30. listopadu 2016 na: www.ostrov.cz
Autor vítězných snímků vybraný odbor‑

nou porotou získá roční předplatné časo‑
pisu Digitální foto. Autor, který se umístí 
na druhém místě, získá roční předplatné 
časopisu Československá  fotografie. Au‑
tor, který se umístí na třetím místě, získá 
půlroční předplatné časopisu Foto.
Zároveň bude udělena zvláštní, věcná 

cena místostarosty města, kterou získá au‑
tor fotografie zobrazující dosud neznámou 
sochu.
8. Změna podmínek soutěže a ukončení 
soutěže
Organizátor  si  vyhrazuje  právo  kdykoli 
změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, 
zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži dává každý účastník organi‑
zátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně ně‑
kterých zákonů, ve znění pozdějších před‑
pisů, souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu zejména: jméno, e ‑mail za účelem 
prověření jeho platné účasti v soutěži a pře‑
dání ceny. Účastník bere na vědomí, že má 
práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 
Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dob‑
rovolné, že svůj souhlas může bezplatně a pí‑
semně kdykoli na adresu organizátora od‑
volat, má právo přístupu k osobním údajům 
a právo na opravu těchto osobních údajů, 
blokování nesprávných osobních údajů a je‑
jích likvidaci.
10. Závěrečná ustanovení
Ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník,  v  platném  znění,  není  možno 
cenu  vymáhat  soudní  cestou.  Na  cenu 
není právní nárok a nárok na cenu nelze 
převést na jinou osobu. Cenu není možné 
nárokovat v alternativní formě. V případě 
jakýchkoli sporů, vyplývajících z této sou‑
těže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou 
řešeny rozhodnutím pořadatele soutěže.
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s podporou

Petr Kulhánek
primátor Karlových Varů
petrkulhanek.cz

„Postarejme se o rozvoj 
sportovních oddílů”

inzerce

MĚSTSKÁ POLICIE V ČERVENCI
Lukáš Janda

4. ČERVENCE
Hlídka přijala žádost PČR Ostrov o spolu‑
práci při evakuaci osob z MěÚ Ostrov. Na 
úřadě se totiž měla, dle sdělení anonym‑
ního pisálka, nacházet bomba. Hlídka MP 
společně s PČR vyvedla z budovy pracov‑
níky a návštěvníky MěÚ a budovu pak ná‑
sledně prohledal speciálně vycvičený pes 
s psovodem PČR a pyrotechnik, ale žádná 
bomba naštěstí nalezena nebyla.

11. ČERVENCE 17.16 hod.
Hlídka přijala oznámení, že si nějaký muž 
„ustlal“ na trávníku nedaleko MDDM. Jed‑
nalo se o místního bezdomovce pod vli‑
vem  alkoholu.  Hlídce MP  je muž  velmi 
dobře znám tím, že je schopen zkonzumo‑
vat  velké  množství  alkoholu.  Tentokrát 
však překonal svůj rekord a nadýchal 3,65 
promile alkoholu. Protože nebyl schopen 

ani  komunikovat,  natož  z  místa  odejít, 
hlídka  jej převezla na záchytnou stanici 
v Sokolově.

17. ČERVENCE 3.56 hod.
Hlídka přijala varování od PČR K. Vary, 
kam volal ostrovský občan s tím, že hrozí 
teroristický útok na služebnu MP Ostrov. 
Hlídka MP, která se v tu dobu nacházela 
na  pravidelné  kontrole  katastru města, 
ihned vyjela k telefonní budce, ze které 
muž volal. Zde již byla PČR Ostrov a pro‑
hledávala  okolí.  Při  společném  pátrání 
obdržely hlídky informaci, že muž, který 
útok oznamoval, by se měl nacházet v os‑
trovské nemocnici, kam si šel nechat pích‑
nout injekci na zklidnění svého psychic‑
kého stavu. Muž byl hlídkou MP zastižen 
na  příjezdové  komunikaci  k  nemocnici 
a pro podezření  za  spáchání  trestného 
činu předán Policii ČR.

11. ČERVENCE a 25. ČERVENCE
Strážníci MP Ostrov připravili v  těchto 
dnech  soutěžní  dopoledne  pro  účast‑
níky  příměstského  tábora MDDM Ost‑
rov. Soutěže se tradičně konaly v Zámec‑
kém parku. Na děti čekala jízda zručnosti, 
střelba  ze  vzduchovky,  hod  kroužkem 
a také byly prověřeny jejich znalosti z ob‑

lasti zdravovědy a dopravních značek. Tři 
nejlepší  družstva  byla  odměněna  upo‑
mínkovými předměty MP Ostrov.

28. ČERVENCE 8.43 hod.
Hlídka  přijala  žádost  od  zaměstnava‑
tele muže z Lidické ul.,  zda by k muži 
mohli zajet a zkontrolovat jej, neboť již 
druhý den nepřišel do práce a nezvedá 
mobil. Na místě  hlídka  zjistila  od  sou‑
sedů,  že muž  již  dva  dny  nevykonává 
své pravidelné  návyky  ani  jej  neviděli 
vyjít z domu. Jelikož se jednalo o 61le‑
tého muže a navíc za dveřmi byl slyšet 
vyzvánějící mobil, který nikdo nezvedal, 
pojala hlídka podezření, že by se mohl 
v bytě nacházet zemřelý. Na místo proto 
přivolala hlídku PČR Ostrov. Ta nařídila 
otevření bytu, které provedla jednotka 
SDH Ostrov. Podezření hlídky se bohu‑
žel potvrdilo. Celou událost si na místě 
převzala PČR Ostrov.

STATISTIKA:
Počet zjištěných přestupků: 205, z toho 48 
projednáno blokově a uděleno 16 700 Kč 
na pokutách; počet odtažených vozidel: 
tři, odhalené trestné činy: tři, přijatá ozná‑
mení od občanů: 193, kontroly osob: 154, 
převoz osob na PAZS Sokolov: dva
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Jiří Vaněček, BBA
Nová Role, 
obchodní ředitel

Mgr. Tomáš 
Provazník
Sokolov, 
ředitel FK Baník 
Sokolov

Václav Dobřemysl
Citice, 
živnostník

Bc. Martin Prokop
Karlovy Vary, 
podnikatel

René Bolvari
Kynšperk nad Ohří,
vedoucí střediska

Ing. Otakar 
Maceška
Karlovy Vary,
technik

František Pešek
Šabina, 
starosta obce Šabina

Šárka Chocová
Chodov, 
finanční poradkyně
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Pospíšil
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lékař
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Loket,
lesník

Ing. Milan Krčín
Habartov, 
ekonom
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primátorka města 
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Josef Novotný
Loket,
stavař
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Sedláček
Sokolov,
ředitel Městského 
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Radim Diviš
Kraslice,
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jednatel společnosti

Mgr. Maria 
Čerňavská
Horní Slavkov, 
lékárnice

Ing. Dušan Parihuzič
Sokolov, 
vedoucí oddělení 
katastrálního úřadu
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Mariánské Lázně, 
ekonom
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Rusiniková
Hranice,
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Marečková
Smolné Pece,
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Smolné Pece

Jaroslav Přibáň
Cheb,
trenér, soukromý 
podnikatel, místo-
předseda Českého 
atletického svazu

Miloš Kubíček
Aš, 
výpravčí

MUDr. Ing. Robert 
Plachý
Cheb, 
ředitel zdravotních a 
sociálních služeb

Ing. Roman Kořán
Mariánské Lázně, 
vysokoškolský 
pedagog

Ivan Vrzal
Karlovy Vary, 
manažer

MUDr. Monika 
Drozdová
Cheb, 
lékařka gynekolo-
gicko-porodnického 
oddělení KKN Cheb

RNDr. Ing. Jaroslav 
Kočvara
Cheb,
ředitel Gymnázia 
Cheb

Petr Dohnal
Karlovy Vary,
podnikatel

Ing. Michal Pospíšil
Cheb,
krajinný architekt

Dr. Vladimír Kajlik, 
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Mariánské Lázně,
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Volkovjaková
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Cheb,
správce památkových 
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Petr Hradil
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Bursík
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architekt
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ředitel Západočeské-
ho divadla v Chebu
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Sokolov,
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manažer
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Karlovy Vary,
lékař
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NEMOCNICE OSTROV
Andrea Zvolánková, PR spec. NO

Preventivní vyšetření a včasné odhalení 
nemoci pomáhají předcházet fatálním ná‑
sledkům  a  zachraňují  životy.  Pro  velký 
úspěch a bohatou návštěvnost v loňském 
roce  připravila Nemocnice Ostrov  další 
Den melanomu na 6. září. Vyšetření pig‑
mentových skvrn a znamének proběhne 
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. 
Znaménka budou vyšetřována v přízemí 
vedle recepce, v prostorách bývalého oč‑
ního laserového centra. Loni prošlo vyšet‑
řením pigmentových  skvrn  a  znamének 
200 lidí. Kožní nádory melanom byly zjiš‑
těny  ve  dvou  případech  a  basaliom  ve 
třech. Doporučení k odstranění aktivních 
pih a znamének obdrželo od primářky so‑
kolovského oddělení 15 lidí. Vyšetření je 
rychlé a nebolestivé. Lékaři pro ně použí‑
vají ruční přístroj dermatoskop. Nepodce‑

ňujte péči o své zdraví, prevence může za‑
chránit život, tak neváhejte a přijďte. Tě‑
šíme se na vás.
V úterý 4. října budou v Nemocnici Os‑

trov zahájeny další předporodní kurzy pro 
nastávající maminky pod vedením porodní 
asistentky nebo dětské sestry, následně 
každé úterý 16.00‑18.00 hod. Kurz stojí 
500 Kč a trvá šest týdnů. Je vhodný pro 
těhotné od ukončeného 24. týdne těho‑
tenství. Partneři se mohou účastnit páté 
a šesté lekce. Součástí kurzu je prohlídka 
porodního  sálu  v  ostrovské  nemocnici 
a  mj.  i  možnost  konzultace  s  porodní‑
kem,  anesteziologem  a  pediatrem.  Při‑
hlásit se je možné i během probíhajícího 
kurzu.  Schéma  odborných  přednášek: 
prenatální  období,  šestinedělí,  kojení, 
péče o novorozence a kojence, závěrečná 
lekce. Objednávky a bližší informace na tel. 
353 364 149.

AGENTURA KATKA
AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, S. R. O.

Marie Marcinková, OSVZ

Jednatelka: Katarína Peterková,
tel. 602 173 326
Zástupce: Marcela Peterková,
tel. 608 603 505
Naše  společnost  působí  v  rámci města 
Ostrov a okolí  již více než 20  let. Agen‑
turu  domácí  zdravotní  péče  založila  di‑
plomovaná  zdravotní  sestra  Katarína 
Peterková  r. 1993  jako Agenturu Katka. 
Od 1. ledna 2016 jsme Agentura Katka – 
agentura domácí zdravotní péče, s. r. o. Po‑
skytujeme odbornou zdravotní péči v do‑
mácím prostředí. Rozsah zdravotní péče 
určuje praktický lékař nebo ošetřující lékař 
při hospitalizaci. Veškerá péče je hrazena 
zdravotními  pojišťovnami.  Péči  zajišťu‑
jeme týmem zkušených zdravotních sester. 

Naše péče je určena všem občanům města 
Ostrov a okolí, u kterých jejich zdravotní 
stav vyžaduje odbornou zdravotní péči.
POSKYTUJEME:
•  ošetřovací návštěvu až 3x v jednom dni, 
sedm dní v týdnu,

•  vyšetření  zdravotního  stavu  sestrou 
(krevní tlak, glykemie, EKG),

•  odběr krve, moči…,
•  infuzní terapii,
•  aplikaci injekcí,
•  aplikaci inzulínu, nácvik soběstačnosti,
•  výcvik práce s glukometrem,
•  ošetřování ran (bércový vřed, dekubity, 
operační rána atp.),

•  ošetřování stomií, nácvik soběstačnosti,
•  péči o permanentní močové katétry,
•  zaučení  rodinných  příslušníků  v  péči 
o ležícího či imobilního pacienta.

NOVÁ PODPORA 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pavlína Lišková, radní města

Na červnovém zastupitelstvu města Ost‑
rov byl schválen od roku 2017 nový do‑
tační program pro neziskové organizace 
poskytující sociální služby zdravotně po‑
stiženým,  seniorům  a  rodinám  s  dětmi. 
Tímto se město Ostrov jako první v kraji 
zavázalo ke spolufinancování potřebných 
sociálních služeb pro své občany.

Poskytovatelé  sociálních  služeb  tak 
mohou  od  15.  srpna  do  30.  září  2016 
podávat žádosti na rok 2017 na nových 
formulářích, které naleznou na webových 
stránkách města Ostrov/témata/dotace.

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

inzerce
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inzerce

SPŠ OSTROV JE FAKULTNÍ ŠKOLOU
Mgr. Lenka Bardová

SPŠ Ostrov se stala fakultní školou Elektro‑
technické fakulty ČVUT v Praze. Intenzivní 
a  dlouhodobá  práce  učitelů  odborných 
předmětů,  podpora  talentovaných  stu‑
dentů v odborné i vědecké činnosti, snaha 
vedení školy o zajištění moderních výuko‑
vých programů a pomůcek přinesla neče‑
kané ovoce – SPŠ Ostrov vyhověla nároč‑
ným požadavkům Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze a získala statut fakultní školy, 
čímž navázala s vysokou školou dlouhodo‑
bou spolupráci. Studenti i vyučující se těší 
na řadu odborných přednášek a seminářů 
na domácí půdě i v prostorách laboratoří 

a odborných učeben fakulty. Talentovaní 
studenti získají v řadách pedagogů fakulty 
konzultanty  i oponenty pro své vědecké 
a soutěžní práce, k dispozici jim budou mo‑
derně vybavené fakultní laboratoře. Školy 
výhledově počítají i se společnými granto‑
vými projekty. Fakultativní škola na oplátku 
umožní vysokoškolským odborníkům a stu‑
dentům doktorského, magisterského i ba‑
kalářského studia ověřování nových vyučo‑
vacích metod a forem, to vše v rámci vý‑
zkumné činnosti.
„Při podepisování dohody o spolupráci jsem 
se od děkana Elektrotechnické fakulty, pro‑
fesora inženýra Pavla Ripky, kandidáta věd, 
dozvěděl, že fakulta si především cení naší 
kvalitní výuky technických předmětů, kte‑
rou zajišťují kvalifikovaní a kreativní peda‑
gogové, kteří s nadšením uvítali nabídku 
spolupráce s vysokoškolskými odborníky. 
Naše výuka  je  kvalitní  nejen po  stránce 
obsahové,  ale  i  z  hlediska  materiálního 
a technického zabezpečení, o moderních 
formách a metodách výuky nemluvě,“ ko‑
mentoval nový statut ředitel školy inženýr 

Pavel Žemlička. Jedním z dalších měřítek 
pro udělení statutu byla  i úspěšnost stu‑
dentů v předmětových soutěžích technic‑
kých oborů a přijetí absolventů SPŠ Ostrov 
ke studiu na vysokých školách technického 
typu. O kvalitě výuky odborných předmětů 
a šíření dobrého jména školy jistě svědčí 
i skutečnost, že pro školní rok 2016/2017 
se SPŠ Ostrov v prvních ročnících podařilo 
plně  obsadit  studijní  obory  Strojírenství, 
Elektrotechnika a  Informatika, to  jako  je‑
diné škole v kraji. Po letech bude opět ote‑
vřen i první ročník dálkového studia oboru 
Elektrotechnika.

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
TARGET

Radim Targosz, ředitel

Vážení čtenáři, Léto končí a nové dobro‑
družství začíná. Děkujeme za přízeň v ce‑
lém předchozím školním roce a těšíme se 
spolu s vámi na nový školní  rok, kdy se 
opět vrhneme do víru studia cizích jazyků 
a zažijeme spoustu legrace. Učit se cizí ja‑
zyk je skvělá věc a má velký smysl, ať už se 
jej chystáme použít na dovolenou, nebo 
v rámci naší práce, anebo si třeba složit ně‑
kterou z uznávaných mezinárodních jazy‑
kových zkoušek a zvýšit tak svou cenu na 
trhu práce. Rádi vás uvidíme na našich ja‑
zykových  kurzech  pro  veřejnost  od 
října 2016 nebo na kurzech individuálních, 
které můžete začít kdykoli; stačí se nám 
pouze  ozvat:  info@targetcenter.cz,  tel. 
739 524 712. Přejeme vám hezký a klidný 
začátek nového školního roku.

Ředitel SPŠ Pavel Žemlička (vlevo) a děkan EF ČVUT Praha Pavel Ripka | Foto: Archiv SPŠ Ostrov



KATEGORIE

9www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

Ing. Bc. Eva Urbanová

Ostrov, vedoucí 

čerpací stanice

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný, 
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní, 
úsporný, dobře propojený uvnitř i  navenek, ohleduplný 
ke slabším. A  právě těchto deset úhlů pohledu na 
spokojený život je obsahem našeho politického programu 
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně 
tvoříme a zveřejňujeme.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz

Ing. Joža Lokajíček

Hroznětín, manažer 

ve zdravotnictví

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem 
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé 
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají 
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet 
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především roz-
víjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

spokojenykraj @spokojenykraj

Ing. Jitka Samáková

Ostrov, ředitelka nemocnice NEMOS Sokolov

VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení   
 na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na inte-
 grovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studen-
 ty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného 
 systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program    
 podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,   
 aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu    
 k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke 
 zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případ-
 ně přírodní památky.

Více na spokojenykraj.cz

PaedDr. Josef Novotný

Sokolov, poslanec, pedagog, trenér

Mgr. Stanislav Kříž

Aš, ředitel Krajské hospodářské komory
Rudolf Chlad

Boží Dar, záchranář
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ZŠ J. V. MYSLBEKA 
A MŠ OSTROV

Martin Fous , ředitel

Základní škola J. V. Myslbeka, dříve V. zá‑
kladní  devítiletá  škola,  letos  slaví  vý‑
znamné výročí. Je to 60 let ode dne, kdy 
byla poprvé otevřena. Rádi bychom po‑
zvali bývalé žáky i bývalé učitele či zaměst‑
nance školy, ale  i všechny ostrovské ob‑
čany na Den otevřených dveří, který se 
koná 1.  října. V  tento den si mohou ná‑
vštěvníci projít prostory školy, zavzpomí‑
nat a setkat se s bývalými spolužáky. Dále 
zveme  širokou  veřejnost  na  slavnostní 
Akademii, která se uskuteční 30. září na 
Mírovém náměstí. Podrobnosti o průběhu 
oslav najdete na: http://www.zsjvm.cz)

inzerce

ANO bude líp
Vás srdečně zve na setkání s  lídryní na hejtmanku Karlovarského kraje 
Janou Vildumetzovoua kandidáty do krajských voleb 2016 ve Vašem 
městě Ostrov,v pátek 9. 9. 2016.

Pojďte se potkat v:
11:00 – 14:00 v Základní škole, ulice Krušnohorská
14:00 – 16:00 u stánku hnutí ANO na Mírovém náměstí
16:00 – 18:00 posezení u Boreckých rybníků - ZA PEKÁRNOU

Budeme s Vámi rádi hovořit na téma problematiky současného školství,zdravotnictví a dopravy ve 
Vašem kraji. U Boreckých rybníků -za pekárnou na Vaše děti čeká soutěž v  rybaření a pro všechny 
pohoštění.

Těšíme se na Vás

PRÁZDNINY V ZUŠ?
Pro učitele čas tvorby

Mgr. Irena Konývková, Mgr. Hana Vaculíková

Mohlo by se zdát, že jakmile zaklapnou za 
posledním žákem dveře, všichni pedago‑
gové začínají odpočívat, odjíždějí k moři 
a o práci a umění nechtějí alespoň šest 
týdnů  nic  slyšet.  Ale  opak  je  pravdou. 
V neděli 10. července se naši výtvarníci 
zúčastnili Historického pikniku v Zámec‑
kém  parku,  který  návštěvníkům  Le‑
tohrádku  i  prostřednictvím výtvarných 
dílen  přiblížil  gotickou  dobu  Karla  IV. 
Koncem července se uskutečnily dvě vý‑
stavy umělecké tvorby výtvarných peda‑
gogů  školy.  Do  29.  srpna  bylo  možné 
v Oranžerii V. Havla zhlédnout autorskou 
výstavu obrazů Lukáše Lercha s názvem 
Přehnaných nadějí 43. Do 16. října trvá 
v  Letohrádku Ostrov  společná výstava 
Ženské v(j)ecy, na níž svou pedagogickou 
práci  a  výtvarnou  tvorbu  představuje 
Hana  Vaculíková.  Kromě  toho  během 

prázdnin učitelé přemýšlejí nad novými 
náměty  a  výtvarnými  motivy  na  další 
školní rok, v němž je čeká trienále celo‑
státní  přehlídky  výtvarných  oborů  ČR. 
Hudebníky  Patrika  Sošku  a  Petra Tyra 
bylo možné slyšet např. v Jáchymově na 
Šlikovce. Metalová kapela Pororoca, jejíž 
jsou  oba  učitelé  členy,  přijala  během 
prázdnin pozvání na mnoho dalších festi‑
valů nejen v KV regionu. K dalším aktiv‑
ním umělcům, které nenechaly prázdni‑
nové dny v klidu, patří zpěvačka Kateřina 
Bodláková  a  houslista  Karlovarského 
symfonického orchestru Ondřej Hanou‑
sek.  Řada  pedagogů  hudebního  oboru 
tvoří, skládá a aranžuje hudbu. Dělají to 
vlastně všichni umělečtí vedoucí hudeb‑
ních  souborů  a  kapel.  Za všechny  jme‑
nujme jednu z velmi výrazných osobností 
školy a čerstvého držitele uznání Občan 
města roku 2015 Vlastislava Mareše. Ne‑
jenže originálním způsobem hudbu aran‑

žuje,  ale  především  komponuje  vlastní 
skladby.  Pomáhá  svým kolegům  i  stále 
úspěšnější  (již  profesionální)  kapele 
Swing Melody Ostrov. Prázdniny též vyu‑
žívá pro tvorbu své metodiky či pro revizi 
učebních výstupů jednotlivých nástrojů. 
V letošních letních dnech se např. zaměřil 
na elektrofonickou kytaru. Na nový školní 
rok  se  připravovaly  i  tanečnice.  Karin 
Wintrová se aktivně zapojila do seminářů 
10. ročníku MF současného tance Siraex 
2016  a Andrea Burešová  se  souborem 
Mirákl  již  o  prázdninách  trénovala 
a o spolupráci požádala i učitele literárně 
dramatického oboru Ondřeje Šulce. Uči‑
telé dramatického oboru kromě účasti na 
festivalech  a  jiných  společných  projek‑
tech musí přečíst  i mnoho nových knih, 
a pokud chtějí stihnout na jaře své premi‑
éry, již v prázdninových dnech pilně dra‑
matizují či hledají nové podněty pro diva‑
delní zpracování.

Foto: Archiv školy
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ÚSPĚCHY I O PRÁZDNINÁCH
Mgr. Hana Vaculíková

Divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
Lucie Veličkové  letos opět postoupil na 
mezidruhovou národní divadelní přehlídku 
s  mezinárodní  účastí  Jiráskův  Hronov. 
Hronovskému  publiku  se  31.  července 

představil s inscenací ruského autora Da‑
niila Chramse ‑ Jelizaveta Bam. V tomto 
skutečně  úspěšném  představení  hrají 
pouze  tři herci: Natálie Jírovská, Daniel 
Bleha  a  Filip  Rück. Na  technické  spolu‑
práci se podílel Jakub Liška. Pro představu 
uvádíme z festivalového zpravodaje něko‑
lik komentářů a bezprostředních reakcí di‑
váků: „Jsou skvěle sestavení k sobě do jed‑
noho představení. Hrají to mladí lidé s ná‑
zorem, s výrazem. A dobře.“
„Neskutečný! Neskutečný! Děcka jsou 

strašně šikovná.“ A v recenzi divadelního 
kritika zaznělo:  „Herci působí ve hře ve‑
lice  přirozeným  dojmem.  Je  patrné,  že 
vědí, o čem hrají a proč to hrají. Dokonale 
souznějí s varovným poselstvím inscenace, 
a to není v dnešní složité politické situaci 
věru málo.“ V Ostrově mohou diváci vidět 
toto výjimečné představení v září. V prv‑
ních  prázdninových  dnech  slavili  další 
úspěch i Vojtěch Palm a Jan Roháč s před‑
stavením Útěk na  festivalu v Rakousku, 
kde příběh v režii  Ireny Konývkové ode‑
hráli  převážně  v  angličtině.  Pořadatelé 
soubor HOP ‑HOP znají již delší dobu, zna‑
mená pro ně záruku kvality, a tak adaptaci 
knihy Oty Hofmana zařadili hned po slav‑
nostním úvodu. Divadelní sál byl tedy plný 
významných hostů nejen z radnice Krem‑
smünsteru, ale též z rakouské Aity/Iaty.

Z představení Jelizaveta Bam
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

ZÁPISY DO ZUŠ 
OSTROV

Mgr. Hana Vaculíková, Jaroslav Chmelík

Zveme zájemce ve čtvrtek 1. září (8.30-
12.00, 13.00-17.30 hod.) a v pátek 2. září 
(13.00-17.30 hod.) k zápisům do všech 
uměleckých oborů ZUŠ Ostrov. Hudební 
obor  (Masarykova 717) vyučuje  hru  na 
tyto  hudební  nástroje:  smyčce  (housle, 
violoncello,  kontrabas),  klavírní  (klavír, 
akordeon),  dechové  dřevěné  (zobcová 
a příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fa‑
got), dechové žesťové (trubka,  lesní roh, 
pozoun, tuba), kytarové (kytara klasická, 
elektrická, baskytara),  bicí,  elektronické 
klávesové (keyboard) a zpěv (sólový, sbo‑
rový). Je možné rozšířit stávající soubory 
a orchestry: Písk ‑písk, JQS, Ad libitum, Af‑
ter Party Band, B. B. Band, Drum band 
Františka Zemana, Swing Band, String, Ko‑
mety, flétnové soubory Ema a TraXllety, 
Pěvecký sbor, Kytarový orchestr, Rockeři 
z II. patra a další. Výtvarný obor (Masary‑
kova 715), taneční a literárně dramatický 
obor (Masarykova 1195, areál MŠ Masary‑
kova) zapisují žáky ve shodných termínech 
a časech. Rodiče žáků čtyřoborového roč‑
níku by měli přijít k zápisu do literárně dra‑
matického oboru (Masarykova 1195, areál 
MŠ Masarykova) k Ireně Konývkové, tel. 
776 080 097. Informativní schůzka přihlá‑
šených seniorů je v pátek 2. září v 16.00 
hod. v Koncertním sále ZUŠ Ostrov, Masa‑
rykova 717, přízemí vpravo. Zápis se týká 
i všech stávajících žáků školy, ti se zapisují 
u  svých  třídních  učitelů.  Informace  na: 
www.zusostrov.cz

inzerce

LÉTO S ANGLIČTINOU
Bc. Dominika Bílková

Jako  každé  prázdniny,  i  letos  nabídla 
naše jazyková škola letní kurzy angličtiny 
pro děti ve věku 6‑13 let. Během čtyř tý‑
denních kurzů si děti zábavnou formou 
osvěžily  znalosti,  naučily  se  nová  slo‑
víčka a hlavně odbouraly strach z komu‑
nikace s rodilým mluvčím. Kurzy probí‑
haly v prostorách školy i mimo ni. Jedi‑
ným jazykem, který děti používaly, byla 
angličtina. Lektoři Tom a Sim opět uká‑
zali, že je práce s dětmi baví a děti jistě 
ocenily jejich kreativní přístup. Jelikož se 
zážitková  angličtina  během  prázdnin 
osvědčila, rozhodli jsme se otevřít celo‑
roční  anglický  kreativní  klub  pro  děti 
6‑10 let, After School Fun Zone, vedený 
rodilým mluvčím. Uvítáme všechny, kdo 

chtějí aktivně propojit angličtinu a tvo‑
ření.  Bližší  informace  na:  www.
anglictina ‑ostrov.cz, FB: Angličtina Ost‑
rov. Všem studentům přejeme pohodový 
začátek školního roku.

Děti zážitková tvůrčí výuka angličtiny baví.
Foto: Archiv jazykové školy
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inzerce

Japonská společnost Toyoda Gosei Czech 
vyrábějící komponenty do automobilů 

hledá posily do svých řad.

• Nákupčí SENIOR
• Projektový engineer
• Inženýr kvality
• Technik BOZP
• Operátor výroby

Kontakt:
Nikola Strnadová, Mobil: 736 525 726

E-mail: nikola.strnadova@tgcz.cz

Více informací k pozicím naleznete na www.tgcz.cz

inzerce

Záběr z představení Zápisník Norberta Borovičky | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

16. září 18.00 hod., Vejškovka
ZÁPISNÍK NORBERTA BOROVIČKY 
SYNESTHETICKÁ HRA ANALOGIÍ
Derniéry  úspěšných  přestavení  souboru 
HOP ‑HOP Ireny Konývkové

ZÁPISNÍK NORBERTA BOROVIČKY
Úspěšné klučičí představení, které viděli di‑
váci na celostátní přehlídce Dětská scéna 
a v Divadle Disk na DAMU Praha.
Hrají: Norbert ‑ Tadeáš Novák, Kečup ‑ Jan 
Roháč, Doležálek ‑ Antonín Valenta, Bluzón 
‑ Vít Bauchner, Jarolím ‑ Štěpán Liška, Tělocvi‑
kář ‑ Vojtěch Palm.

Hudba: Vlastislav Mareš. Režie: Irena Konýv‑
ková

SYNESTHETICKÁ HRA ANALOGIÍ
Surrealistická perverze pro pět smyslů má na 
svém kontě účast na Wolkrově Prostějově 

a 2. místo z celostátní přehlídky monologů 
a dialogů dospělých Pohárek.
V režii Ireny Konývkové hraje Vojtěch Palm.
Vstupné  dobrovolné.  Po  vystoupení  je 
možné si u ochozu Vejškovky prohlédnout 
Ostrov.

DĚTSKÁ BURZA
Dáša Machková

Ve  spolupráci  s Domem  kultury 
Ostrov  pořádáme  oblíbenou 
PODZIMNÍ DĚTSKOU BURZU 
„Vše pro děti od 0 do 12 let“ (oble‑
čení,  hračky,  kočárky,  autose‑
dačky, potřeby pro školáky apod.).
POZOR! Tentokrát již v sobotu 
17. září 2016 od 10.00 do 16.00 
hod. opět v prvním patře v DK.
Podrobné  informace  na  e ‑mailu: 
detskaburza@centrum.cz, těšíme 
se na vás!
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

Barvy podzimu
1. září až 31. října
Páté kolo fotosoutěže pro amatérské foto‑
grafy. Zapojte se i vy, stačí zaslat fotografii 
na dané téma na: fotosoutez@mkostrov.cz 
(více na: www.mkostrov.cz).

Pastelový svět
2. až 29. září, Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů z dílny Jitky Větrovské

Promítání amatérských filmů
5. září 16.30 hod., učebna
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí. 
Program: Vzpomínky na J. C. Fischera, Ka‑
menný trest, Piknik s králem, Voda a vodní 
kola, Gymnastky MDDM… Autor:  Stani‑
slav Churý

Život s vášní a čokoládou
12. září 17.00 hod., učebna, vstupné 80 Kč 
(50 Kč v předprodeji)
Čeká vás sladký podvečer: povídání o čo‑
koládě,  její historii a výrobě,  jak poznat 
kvalitní  čokoládu. Na  závěr  se  těšte  na 
sladkou tečku a můžete si i zakoupit kva‑
litní čokoládu.

Přednáška o zdraví
19. září 17.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč 
(30 v předprodeji)
Přednáška Václava Víta o zdraví, celostní, 
alternativní medicíně

Plstění - podzimní víly
21. září 16.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové, kde si z ov‑
čího rouna vytvoříte éterické podzimní víly 
a skřítky. Veškerý materiál je k dispozici.

Záchranný program užovky stromové
22. září 13.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Témata semináře: ‑ zvláště chránění živo‑
čichové  v  oblasti  regionální  působnosti 
města Ostrova se zaměřením na užovku 
stromovou, ‑ historické doklady o výskytu 
užovky stromové na Karlovarsku, ‑ užovka 
stromová, její celkové rozšíření, rozšíření 
v ČR a detailní rozšíření izolované popu‑
lace v Karlovarském a Ústeckém kraji ad.

Herní klub
23. září 16.00 hod., učebna
Máte rádi deskové hry? Nemáte si s kým 
zahrát?  Potřebujete  vysvětlit  pravidla? 
Chcete  strávit  odpoledne  v  příjemném 
prostředí? Pak se dejte k nám. Zahrajeme 
si Carcassonne, Ubongo a Hru o  trůny! 
Hraní není pouze pro děti, hrát si mohou 
i  dospělí.  Neváhejte,  těšíme  se  na  vás. 

Navíc si můžete vybrat ze široké nabídky 
společenských her v Oddělení pro mládež 
a půjčit si je domů.

Stále můžete  získat vstupenku do pl‑
zeňské zoo. Za každou návštěvu Oddělení 
pro mládež, kde si půjčíte alespoň jednu 
naučnou knihu o přírodě či zvířatech, do‑
stanete  razítko.  Za  12  razítek  na  hrací 
kartě získáte vstupenku do Zoo Plzeň.
Na říjen a  listopad opět připravujeme 

počítačové kurzy. Seznam kurzů a termíny 
zveřejníme během září, proto sledujte náš 
program a web. Máte ‑li zájem o nějaký kurz, 
který zatím nenabízíme, dejte nám vědět.
Více  informací  na: www.mkostrov.cz, 

www.facebook.com/knihovnaostrov. Do‑
tazy, náměty na: info@mkostrov.cz nebo 
tel. 353 434 300, 773 546 490.

Prosíme zájemce o kurzy a přednášky 
o rezervaci vstupenky v dostatečném před‑
stihu, abychom věděli, zda je o akci zájem, 
jinak jsme nuceni akci zrušit. U vybraných 
akcí  nabízíme  levnější vstupenky v před‑
prodeji. Rezervaci vstupenek je možné uči‑
nit on ‑line na našich webových stránkách, 
v přehledu akcí (přímo u vybrané akce), te‑
lefonicky, e ‑mailem či osobně.

MUZEUM STÁČENÍ MINERÁLNÍCH VOD V KYSELCE ‑ Recenze
Mgr. Lukáš Hanzl

Náš kraj  je poněkud odlehlý od vnějšího 
světa,  a  to  nejen v  geografickém  smyslu. 
Proto se tu drží konzervativní zastaralé po‑
stupy mnohem déle a úporněji, než tomu 
obvykle bývá jinde. I proto je nové firemní 
muzeum firmy KVM v Kyselce příjemným 
osvěžením. Uprostřed lázeňských lesů zpro‑
vozněný pavilon Löschner, dřívější stáčírna, 
zaujme již svou netradiční architekturou ve 
stylu alpské chaty s přehršlí úchvatných ar‑
chitektonických detailů. Vše je velmi citlivě 
zrekonstruováno a není pochyb, že podobný 
duch uměřenosti, střídmosti a vytříbeného 
vkusu vládl i při budování muzejní expozice. 
Hned  za  pokladnou  se  návštěvníkovi  vý‑
stava otevírá originálem sochy Heinricha 
Mattoniho. Kolem beden a lahví, evokujících 
provoz stáčírny, kol majestátní keramické 
vázy, modelu balónu Kysibelka, se člověk do‑
stane  francouzským  oknem  do  prostoru 
vlastní stáčírny, nyní spočívající pod širým 
nebem. Tuto část doplňuje několik panelů; 
poměr obrázků a textu je uměřený. Panely 
se navíc nevnucují a netvoří páteř této části 
expozice. Tou jsou stále pozůstatky původní 
stáčírny. Pozitivem u přízemních expozic je 

jejich bezbariérový přístup, možnost dotý‑
kání alespoň části inventáře a exponátů (pro 
ten účel se jedná o kopie), ale i možnost po‑
řízení fotografií, v evropských muzeích již 
celkem běžná. Příjemné je i malé množství 
popisek, které tak nepůsobí rušivě. Pro zví‑
davé návštěvníky jsou tu informační pultíky 
nabízející v digitální formě množství infor‑
mací hned ve třech jazycích. Bohužel, pokra‑
čování expozic v patře patrně již nemá bez‑
bariérový přístup. Je to škoda, protože tato 
část je neméně zajímavá. Ve třech místnos‑
tech, včetně malého kinosálu,  je navozen 
duch doby největšího rozkvětu lázní, a ani 
instalace středověkých věžních hodin z Ra‑
došova  nepůsobí  nijak  nepatřičně.  Jako 
osvěžující prvek působí v expozicích vtipné 
mediální prezentace. Expozice malého mu‑
zea v Kyselce nijak neurážejí  nevhodnou 
okázalostí,  nabubřelostí  ani  primitivním 
šosáckým šovinismem. Prosazují se dokona‑
lostí souladu. Muzeum je to však malé a ještě 
úplně nedoladěné, nelze od něj čekat zas pří‑
liš mnoho, ale je moderní, mladé, v duchu 
doby a hlavně příjemné, kdy ochotný a přívě‑
tivý personál je vstřícně nápomocný. Sou‑
částí muzea je i malá kavárnička. Takhle by 
mělo vypadat moderní malé muzeum, prosa‑

zující se pouze svou přirozenou kvalitou, bez 
okázalého bombastu a pompézní reklamy. 
Tato expozice je skromným místním projek‑
tem, těžícím ze své specializace na dějiny 
stáčení minerálních vod. To jí propůjčuje te‑
matickou výlučnost a tedy i nadregionální 
přesah. V každém případě ji mohu doporučit 
jako sympatický cíl pro nedělní rodinný výlet.

inzerce
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PÁR SLOV S RADKINEM HONZÁKEM
Připravila: Irena Janečková

Pražská vystoupení Radkina Honzáka bý‑
vají vždy beznadějně vyprodaná už několik 
měsíců dopředu, jistě i proto, že se při nich 
posluchači nejen poučí, ale i zasmějí. V Os‑
trově si můžete doktora Honzáka přijít po‑
slechnout ve středu 5. října v 17.00 hod. 
do Městské knihovny. Přednáška je spo‑
jena s obrazovou prezentací  a besedou. 
Všichni jste srdečně zváni.
Je o Vás známo, že jste se přikláněl k psy-
chosomatice už v době totalitního temna, 
kdy se to ještě považovalo za téměř ne-
slušné slovo. O psychosomatice dnes 
mluví a píše kdekdo, je ještě vůbec možné 
sdělit posluchačům něco nového?

Především si myslím, že  je dobré vy‑
jasnit si, co se pod tím pojmem skutečně 
skrývá,  protože  každý  tam vidí  něco  ji‑
ného.  Psychosomatika  jako  nově  uz‑
naná specializace není žádná duchařina. 
Chceme, aby se stejně odpovědně, jako 
se berou vlivy biologické, braly v úvahu 
také vlivy psychosociální, které se uplat‑
ňují ve zdraví  i nemoci. Asi čtvrtina pa‑
cientů přichází do ordinace praktického 
lékaře  s  takzvanou  funkční  poruchou, 
kdy jde o problémy na úrovni řídicích sys‑
témů;  nenajdeme  žádný  závažný  orga‑
nický podklad, ale pacient skutečně trpí. 

Tuhle část nemá medicína, postavená na 
důkazech (EBM = Evidence Based Medi‑
cine), vůbec zpracovanou.
Čeho si nejvíc ceníte jako lékař, tedy 
z profesního hlediska?
Svobody.  Svobody  číst  co  chci,  říkat 

a psát, co považuju za správné, cestovat, 
vidět se s lidmi. Kdo nezažil léta socialis‑
tického zadrátování, navíc v pozici občana 

druhé kategorie, neumí si to vůbec před‑
stavit. Dokonce se zeptá: Proč jste si to ne‑
chali líbit? V té svobodě si pak cením lidí, 
kteří jsou kolem mne. Měl jsem štěstí, že 
jsem většinou potkával ty kvalitní.
Co Vám nejvíc vadí, teď myslím v životě 
obecně? A co Vám naopak přináší největší 
radost?
Nejvíc mi vadí narůstající agresivita ve 

společnosti, egoistická rozpínavost, neú‑
cta k základním morálním hodnotám, hul‑
vátství, lež a porušování pravidel s vědo‑
mím, že si to dotyční mohou dovolit. Nejvíc 
mě těší moje rodina, mé dvě vnučky, lidé 
v mé mnohočetné práci a v mé blízkosti.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. (nar. 1939)
Pracovní aktivity v současnosti: lékař 
psychiatrické kliniky Bohnice, v ústa‑
vech REMEDIS a  IKEM, odborný po‑
radce v transplantačním programu, asi‑
stent v Ústavu všeobecného lékařství 
na 1.  lékařské fakultě Univerzity Kar‑
lovy.  V  léčbě  upřednostňuje  biopsy‑
chosociální  přístup.  Napsal  16  knih 
a pravidelně publikuje v různých časo‑
pisech. Jeho články můžete najít také 
např. na www.psychologie.cz

S vnučkou Aničkou na autogramiádě
Foto: Soukromý archiv dr. Honzáka
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MDDM OSTROV
Bc. Dagmar Gburová, ved. Odd. nepravid. činnosti

Zápis do zájmových kroužků
1.-9. září
Nově možné přihlášení  také on ‑line pro‑
střednictvím klientského centra. Více info 
na našem webu. Do zájmových kroužků 
můžete děti přihlásit i po hlavním termínu 
zápisu  v  průběhu  celého  školního  roku. 
Brožuru  s  kompletní  nabídkou  kroužků 
včetně  termínů  prvních  informativních 
schůzek a přihlášky obdrží děti v prvním zá‑
řijovém týdnu ve svých třídách MŠ, ZŠ i SŠ. 
Kroužky zahájí svou činnost v pondělí 12. 9.

Ukaž svůj talent
Uzávěrka přihlášek do soutěžní přehlídky 
prodloužena do 15. září. Máte ‑li ve svém 
okolí šikovné děti nebo skupiny ve věku 
8‑15 let, přihlaste je. Přihlášky k dispozici 
v MDDM nebo ke stažení na našem webu. 
Soutěžíme o dárkové šeky v hodnotě pět 
a 10 tisíc korun. Finále 9. října v DK Ostrov 
v rámci zahájení FOH.

Ostrovská kolejnice - výstava
19.-25. září po -pá 14.00-17.00 hod., so-

-ne 10.00-17.00 hod.
Ve spolupráci s Klubem železničních mo‑
delářů Ostrov zveme širokou veřejnost na 
24. ročník výstavy železničních modelů. 
Ve II. patře budovy Domu dětí bude ke 
zhlédnutí kolejiště velikostí Z ‑N‑TT ‑H0‑0 
i G, unikátní modely staveb tratí Karlovar‑
ska, modely vozů i filmy o železnici. Vstup 
zdarma.

Den otevřených dveří v Manětíně
17. září 13.00-18.00 hod.
Zveme  širokou  veřejnost  na  Den  ote‑
vřených  dveří  letní  táborové  základny 

v  Manětíně,  která  prošla  v  posledních 
letech  velkými  změnami.  Doprava  au‑
tobusem,  program  a  drobné  pohoštění 
zajištěno  zdarma.  Přihlášky:  do  9.  září 
v MDDM, stačí nahlásit jméno a kontakt 
na tel. č. 736 505 681 nebo e ‑mailem na: 
mddm@mddmostrov.cz

20. ročník Ostrovské míle
15. září 15.30 hod., Mírové náměstí
Tradiční  závod  školních družstev organi‑
zuje MDDM spolu s atletickým oddílem 
TJ MDDM Ostrov. Akci odstartuje závod 
v hodu plným míčem. V běžeckém závodu 
budou v jednotlivých kategoriích vyhod‑
nocení kromě skupin také nejlepší jednot‑
livci. Propozice k závodu a bližší informace 
ke startům a délce tratí jednotlivých kate‑
gorií získáte na plakátech, ve školách a na: 
www.mddmostrov.cz

Den otevřených dveří MDDM
25. září 10.00-17.00 hod.
V rámci tradiční Michaelské pouti zveme 
všechny  přátele  a  příznivce MDDM na 
prohlídku našich kluboven, tělocvičen atd. 
V desítkách  zájmových  kroužků  zde bě‑
hem roku tráví volný čas téměř 1500 dětí. 
Pro  zpestření  programu  vám  od  14.00 
hod. na letní scéně představí svá vystou‑
pení některé taneční, pohybové a hudební 
kroužky MDDM.

PŘIPRAVUJEME:
Podzimní víkendová stezka
2. října odpoledne
Podzimní  víkendová  stezka  sv.  Linhart; 
pojďte se projít podzimní přírodou, z Tuhnic 
k Doubské chatě a dále naučnou stezkou 
Příroda spojuje – sv. Linhart (cca 5 km) s ta‑
bulemi, na nichž najdete informace o zvěři 

žijící v lesích obory. V první části u Linhartu 
můžete  z  pozorovatelny  sledovat  jeleny 
sika Dybowského, v prostřední části daňky 
skvrnité evropské a v poslední části prase 
divoké.  Celková  délka  trasy  je  cca  8 km. 
Přihlášky od 19. září v Domě dětí. Více na: 
www.mddm ostrov.cz

Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V  září  všechna  sportoviště MDDM ote‑
vřena: všední dny 9.00‑20.00 hod., víkendy 
10.00‑20.00 hod. Rezervace kurtů a fotba‑
lového minihřiště na tel. 353 613 248 ve 
všední dny 8.00‑18.00 hod.

INFORMACE
akce: 736 505 684, 
propagace, informace: 736 505 681; 
zájmová činnost: 731 615 657; 
doprava, ubytování: 736 505 683; 
ekonomický úsek: 736 505 685. 
www.mddm  ostrov.cz

PŘEHLÍDKA UMĚNÍ 
NEVIDOMÝCH

Pavlína Lišková, TyfloCentrum KV, o. p. s.

Kapela K. T. O. na přehlídce umění nevi-
domých v Ostrově
Zveme vás na přehlídku zrakově po‑

stižených umělců TYFLOART, která se 
uskuteční v sobotu 1. října v Domě kul‑
tury. Od 15.00 hod. se na pódiu před‑
staví nevidomí umělci: hudebníci,  zpě‑
váci, herci; od 17.30 hod. zahraje kapela 
nevidomých muzikantů KYKLOPBAND 
a od 20.00 hod. zakončí přehlídku coun‑
try  skupina K.T.O.  Po  celou  dobu pře‑
hlídky budete mít možnost si  se simu‑
lačními brýlemi různých zrakových vad 
vyzkoušet  tvoření  vybranými  kreativ‑
ními technikami.

Přijďte se v sobotu 1. října podívat 
a přesvědčit, že i život ve tmě se může žít 
s úsměvem a láskou k umění, a zavzpo-
mínat na písničky Waldemara Matušky 
s Kamarády táborových ohňů.

EKOCENTRUM OSTROV
Petra žlutická, ved. EC

Zápis do zájmových kroužků
1.-9. září
Nově možné přihlášení také on ‑line pro‑
střednictvím klientského centra. Více info 
na našem webu. Do zájmových kroužků 
můžete děti přihlásit i po hlavním termínu 
zápisu v  průběhu  celého  školního  roku. 
Aktuální seznam kroužků uveřejníme na 
konci srpna v EC, MDDM a na webu. Děti 
z Ostrova a spádových oblastí obdrží bro‑
žuru s nabídkou kroužků v průběhu prv‑
ního školního týdne ve svých třídách.

Prohlídky pro školská zařízení
Po -pá 8.30-12.00 hod.
Dopoledne  rádi  přivítáme  děti  z  MŠ, 
ZŠ  i  SŠ  na  prohlídky  s  odborným  vý‑
kladem.  Prohlídka  trvá  cca  40  minut. 

Děti  se  poutavým vyprávěním  seznámí 
s místní faunou, mohou si určitá zvířátka 
pohladit, pochovat či nakrmit. Nutná před‑
chozí rezervace na tel. 731 615 658.

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po -ne 13.00-17.00 hod.
Navštivte malý ráj zvířat v zahradě Kláš‑
terního areálu a zažijte bezprostřední kon‑
takt s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde  nenaskytne. Najdete  tu  přes  100 
druhů živočichů: drobné hlodavce, hady, 
obojživelníky,  pavouky,  ryby,  exotické 
i dravé ptáky, malé šelmy i skot.

Informace
k  akcím  a  příměstským  táborům:  po‑
‑pá  10.00‑17.00  hod.,  tel.  731 615 658, 
602 600 995,  FB:  Ekocentrum  MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz

Country skupina K. T. O.
Foto: www.hudebniknihovna.cz.jpg
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SVAZ DIABETIKŮ 
OSTROV

Judita Ilková

Tato pozvánka na akce našeho svazu je ur‑
čena pro širokou veřejnost a akce jsou čás‑
tečně dotovány Městským úřadem Ostrov 
a Krajským úřadem Karlovy Vary, Odbor 
zdravotnictví
13. září:  Zájezd  do  krušovického  pivo‑
varu; odjezd od svazu v 8.00 hod., cena 
za dopravu a exkurzi s ochutnávkou pro 
členy svazu je 280 Kč, pro ostatní zájemce 
330 Kč.
15. září: 17.00 hod. Začíná cvičení na žid‑
lích v klubovně charity (bývalá knihovna). 
Toto cvičení je i pro lidi, kteří mají zdra‑
votní a pohybové problémy, ale chtějí se 
protáhnout.  Cvičení  a  odborný  dohled 
vede zkušená cvičitelka. Cena za 1 hod. 
je 15 Kč.
16. září: Začíná bowling pro seniory a dia‑
betiky, který se bude konat každý pátek 
vždy od 10.00 hod. Poplatek se vypočte 
podle počtu hráčů.
13. října od 10.00 do 16.00 hod. zveme do 
klubovny charity na Den pro zdraví. Zde 
vám změříme hladinu cukru v krvi, krevní 
tlak, hladinu cholesterolu atd.
11. listopadu 14.00 hod. Hudební odpole‑
dne v restauraci „Placka“
14. listopadu: Celosvětový pochod proti dia‑
betu. Sraz na náměstí u hodin ve 13.00 hod.
Cvičení v bazénu bude,  ale  ještě ne‑

máme  podepsanou  smlouvu  se  ško‑
lou.  Případné  změny  nebo  další  akce 
včas oznámíme. Bližší  informace na tel. 
733 655 859.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v září
3. září: Slavkovský les; Z Lobezského údolí 
na Kladskou a do M. Lázní
10. září: Krušné hory; Jelení hřbet a Vlčiny
17. září: Kraslicko; Po stopách zajateckého 
tábora Jindřichovice
24. září:  Pohoří  Džbán;  Z  Panenského 
Týnce do Krušovic přes klášter Ročov

28. září: Krušné hory; Památné stromy na 
Jáchymovsku

Bližší  informace  (doba odjezdu,  po‑
čet km, org. propozice) budou k dispo‑
zici vždy od středy pro příslušný sobotní 
termín ve vitríně KČT na Mírovém ná‑
městí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary. Bližší  údaje  jsou na  internetové 
adrese: www.kctkvary.cz (pozor, změna 
adresy)

MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE
Milan Kučera

Tak opět uběhl rok a u restaurace Atlantis 
se  znovu  sešla  dobrá  parta muzikantů, 
aby  uctila  památku  kamarádů,  kteří  už 
odešli do hudebního nebe. Zazněl  folk, 
country, bigbít, rock, prostě muzika, jak 
má  být.  Pořádání  této  skvělé  akce,  za 
podpory města Ostrov a spousty dalších 
dobrých lidí, kteří přišli, bylo opět v režii 

kapely  4R.  Chci  kapele  poděkovat  za 
dobře odvedenou práci a  snahu udělat 
maximum  pro  zdar  těchto  setkání. Ne‑
budu jmenovat jednotlivé účinkující, pro‑
tože kdo tam byl, ten je slyšel a viděl; kdo 
ne, tak snad po přečtení těchto řádků (jak 
pevně doufám) se přijde příště podívat. 
Na  závěr  snad  jen popřeji všem pevné 
zdraví a spousty energie, abychom se pří‑
ští rok zase sešli.

Skalní obydlí v Holičkách na Českolipsku | Foto: autor textu

FESTIVAL OTY HOFMANA
aneb Dítě v centru pozornosti dospělých

Ing. Marek Poledníček, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR, bývalý ředitel festivalu Oty Hofmana

Zanedlouho vypukne další, již 47. ročník 
Dětského  filmového  a  televizního  festi‑
valu Oty Hofmana. V posledních letech se 
organizátoři poměrně intenzivně snaží oži‑
vit vzpomínku na scenáristu a dramaturga 
Otu Hofmana, jehož jméno festival nese. 
Nabízí se provokativní otázka, zda jde jen 
o nostalgickou vzpomínku, nebo zda je od‑
kaz Oty Hofmana jako velikána dětské fil‑
mové tvorby ještě aktuální. Tuto otázku 
jsem pokládal různým lidem na různých 
místech.  Odpověď  jsem  nakonec  našel 
zcela nečekaně při setkání s bývalým ředi‑
telem chebského divadla Františkem Hro‑
madou. Nadšeně mi vyprávěl o tom, jak na 
nějaké divadelní přehlídce viděl předsta‑
vení Útěk od Oty Hofmana v podání os‑
trovských  „dramaťáků“.  Když  pominu 
všechny  superlativy  o  hereckých  výko‑

nech, dramaturgii, režii a práci s dětmi vů‑
bec, zbývá jednoznačné konstatování: „To 
bylo tak současné!“ Bingo. Tohle je odkaz 
Oty Hofmana. Ostrovský festival správně 
reaguje na výdobytky techniky a svobody. 
Věnuje  se  internetu,  dětským  médiím, 
youtuberům a dalším výstřelkům civilizace. 
Ale pokud má mít i do budoucna ostrovský 
festival smysl, musí pečovat o své kořeny, 
a těmi je dítě v centru pozornosti dospě‑
lých. Nestačí posadit dítě do kina, před te‑
levizi nebo mu dát kameru a počítač. Je 
třeba dětem naslouchat, co jsou jejich ra‑
dosti i trápení. Filmovou tvorbu pro děti 
a další mediální aktivity je možné chápat 
nejen jako dva pilíře, na kterých festival 
stojí, ale především jako nohy, díky kterým 
kráčí do budoucnosti. Přeji mu hodně spo‑
kojených a inspirovaných dětí.

inzerce

pro Martu

vstup volný

vzpomínkový koncert

Ostrovský kostel 
sv. Michaela Archanděla 
2. 10. 2016 v 15.00 hod.
zahrají žáci, spolužáci, 
kolegové a kamarádi

formou dobrovolného 
příspěvku zváni jsou všichni, 
kdo s láskou vzpomínají na 

Martu Starkovou
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POČÁTKY OCHOTNICKÉHO DIVADLA V OSTROVĚ
Mgr. Zdeňka Čepeláková

Ochotnické divadlo vždycky bylo a je do‑
dnes  významnou  součástí  ostrovského 
kulturního života. Kam až však sahají jeho 
počátky, ví málokdo. Dokládá  je  scénář 
dramatu  (1704),  jež  sehráli  studenti os‑
trovského piaristického gymnázia. Scénář 
se dochoval ve sbírkách Rakouské národní 
knihovny ve Vídni  (podařilo se  jej získat 
Petře Kopecké, která působila v Klášter‑
ním areálu).
Jako většina her, tehdejším studentům 

povolených, šlo i tady o téma náboženské; 
příběh mladičkého křesťanského mučed‑
níka Pelagia, odehrávající se ve španělské 
Cordově v I. stol. n. l. Desetiletého chlapce 
vydal jeho příbuzný jako válečné rukojmí 
saracénskému  králi  Abdaramenovi.  Pů‑
vabný  mladík  však  nepodlehl  svodům 
muslimského velmože a zachoval si křes‑
ťanskou víru a čistotu. Byl proto tři roky 
vězněn  „v poutech  a okovech“  a  r.  926 
krutě umučen. Jeho ostatky jsou uloženy 
v severošpanělském Ovideu. Proč je uvá‑
děn právě jako „ochránce skotu“ už se asi 
nedozvíme. Dnem jeho svátku byl určen 
26. červen. Předehra tohoto dramatu při‑
pomíná antickou báji o obdobném rukojmí, 
Andromedě,  vydané  příšerné  Medúze. 
Osvobodil ji Perseus, syn vládce bohů Dia 
a dívky Danae. Dlouhá řada výstupů se pak 
zabývá  hlavně  scénami v  žaláři  i  Pelagi‑
ovým nezdařeným pokusem o útěk. Mladík 
se má vzdát křesťanské víry a přijmout víru 
muslimskou. Až do své smrti však odolává. 
Scény provází hudba dodnes uznávaného 
barokního  komponisty  J.  C.  F.  Fischera, 
dvorního skladatele markraběte Ludwiga 

Wilhelma Bádenského. Do hry jsou zařa‑
zeny i zpěvní a taneční výstupy. Jde tedy 
o jakýsi předstupeň pozdější zpěvohry či 
dnešního muzikálu. Ve třetím, závěrečném 
jednání přesvědčil Pelagius další pronásle‑
dované mladé křesťany, aby rozbili obraz 
Mohameda,  což  byl  neodpustitelný  zlo‑
čin. Dlouhá řada komplikovaných situací 
s množstvím postav  i  komparsu vrcholí 
umučením 13letého Pelagia, který se v zá‑
věru zjevuje svému otci obklopen nebes‑
kými chóry. K scénáři je připojen podrobný 
seznam mnoha účinkujících studentů.
Zajímavý  je velmi  obřadný titulní  list 

scénáře. Hra byla věnována ke slávě a cti 
tehdejšího  majitele  ostrovského  pan‑
ství,  bádenského  markraběte  Ludwiga 
Wilhelma,  manžela  poslední  princezny 

sasko ‑lauenburské  Franzisky  Sibylly Au‑
gusty. Překlad titulního listu zní:

„Vítězící nevina aneb Pro křesťanskou 
víru a zachování panické čistoty za krále 
Abdaramena umučený Pelagius. K slávy 
hodné cti nejjasnějšího knížete a pána, 
pana Ludovica, markraběte a dědičného 
prince z Badenu a Hochbergu, lantkra-
běte ze Sausenbergu, hraběte ze Span-
heimu a Ebersteinu, pána z Badenweileru, 
Lohru etc. Našemu nejmilostivějšímu pánu 
bude na otevřeném jevišti představeno 
ušlechtilou, v druhé třídě studující mládeží 
knížecího gymnasia otců zbožných škol. 
V červnu 1704. Hudbu složil pan Johann 
Caspar Ferdinand Fischer, kapelník jeho 
knížecí jasnosti Ludwiga z Badenu etc. – 
Vytiskl Joh, Victorin Richter v St. Anna-
bergu.“
Scénář  této  hry  představuje  další  ka‑

mínek do mozaiky bohaté ostrovské mi‑
nulosti. Zahrnuje jak historická fakta, tak 
pohled do života tehdejších studentů os‑
trovského piaristického gymnázia.

Titulní list scénáře hry Pelagius | Foto: Archiv DK Ostrov

FILMOVÁNÍ S OTOU HOFMANEM
Eliška Failová, proj. manažerka DK

Zářijová panelová výstava ve Dvoraně os‑
trovského zámku i v letošním roce plynule 
navazuje na 48. dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana. Zatímco loni byla 
celá výstava věnována přímo osobnosti 
Oty Hofmana coby spisovatele a filmaře, 
ta nadcházející představí především blízké 
spolupracovníky, kamarády a spolutvůrce. 
Na výstavě se velkou měrou podílí Otto 
Hofmann a jeho vize je jasná:
„Žádné  tátovo  dílo  nevznikalo  samo‑

statně. Chceme představit  i  režiséry, se 
kterými pracoval. Ukázat, co společně vy‑
tvořili a přiblížit i jejich životní osudy.“

Na výstavě tak můžete zavzpomínat na 
filmové snímky režisérů, jako jsou Antonín 
Moskalyk, Karel Kachyňa, Jindřich Polák 
ad. Díky spolupráci s archivem Filmového 
studia Barrandov a Národním filmovým 
archivem  budou  uveřejněny  také  zají‑

mavé dokumenty z natáčení či fotografie 
ze zákulisí. Na vernisáž výstavy vás zveme 
29. září v 17.00 hod. ve Dvoraně ostrov‑
ského zámku.

Ota Hofman (vlevo) s režisérem Jindřichem Polákem na 
Mírovém nám. v Ostrově | Foto: Kronika Ostrov

KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ

Iva Florianová. ved. Kláštera Ostrov

Návratem do dětství může být  pro do‑
spělé návštěvníky interaktivní výstava se 
stavebnicí Seva. Výstava bude k vidění od 
1. září do 16. října 2016 v klášterním kos‑
tele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. 
Obsahem výstavy je (kromě exponátů po‑
stavených ze stavebnice Seva) také herna 
pro děti s více než tisíci díly  stavebnic 
Seva, Seko, Disco, Blok a Mosaic z pro‑
dukce ryze české firmy Beneš a Lát, a. s. 
Tato výstava podpoří motoriku, fantazii 
i zručnost dětí. Společně s rodiči mohou 
děti soutěžit např. o nejvyšší stavbu ze 
stavebnice  Seva.  Vernisáž  výstavy  se 
koná  2.  září  v  17.00  hod.  za  účasti  zá‑
stupců  společnosti Beneš a  Lát,  tradič‑
ního českého výrobce stavebnic a hraček 
Seva, Blok, Seko, Monti Systém, Combi 
Car, Mosaic, Disco a Grafo.

Foto: Pavel Dušek
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S MARCEBILOU PŘICHÁZÍ PŘÍBĚHY
Eliška Failová, proj. manažerka DK

Panelová  výstava  „Marcebila  se  vrací  do 
Krušných hor“ mapuje legendu o Marcebile 
a je ke zhlédnutí ve Dvoraně ostrovského 
zámku od 28. července; ten, kdo se do pří‑
běhu o patronce Krušných hor jednou začte, 
málokdy dokáže odtrhnout oči, dokud pří‑
běh nedočte do konce.

Důvod,  který Marcebilu  vymazal  z  na‑
šeho povědomí, spočívá v době po konci 2. 
světové války. Ovšem Marcebily se odsun 
Němců netýkal, protože je to bytost spojená 
s místem a není možné ji vyhnat. Mlhu také 
nevyženete. Ale můžete  ji otrávit. A něco 
podobného se stalo právě Marcebile. Sama 
utekla před otrávenou mlhou a teprve ne‑
dávno se vrátila zpět a znovu se ujala vlády 
v Krušnohoří.
Autor  výstavy  Petr  Mikšíček  během 

česko ‑německé vernisáže popsal hostům 
cestu, která ho k Marcebile přivedla a také 
cíle, ke kterým by s ní rád ruku v ruce do‑
šel. Návštěvníci se dále mohli dozvědět, že 
i pojetí postavy Marcebily se na obou stra‑
nách hor různí. Zatímco v Německu budila 
Marcebila často i hrůzu, na české straně 
hor je to bytost dobrá, leč zlovůli tresta‑
jící. A tak kdo má čisté svědomí, nemusí se 
ničeho bát. Také hudební doprovod ver‑
nisáže se svým tématem točil kolem hor 
a  tajemných  bytostí.  Umělecká  dvojice 

Helmer a Fellner složila píseň přímo s ná‑
zvem Marcebila.
Výstavou ovšem  téma Marcebila  zcela 

neopouštíme. K zakončení výstavy připravu‑
jeme také doprovodný program v podkroví 
infocentra ostrovského zámku. Ve čtvrtek 
22. září v 17.00 hod. chystáme přednášku 
spojenou s promítáním. Na ní se dozvíte vše 
podstatné o Marcebile a budete tak výborně 
připraveni na setkání s ní. Mimo jiné uvidíte 
čtyři krátké filmy o Krušnohoří, mlze a její 
paní. Vstup na přednášku je volný.

KONCERT ROMANA DRAGOUNA
Iva Florianová, ved. Kláštera Ostrov

Česká  rocková  legenda Roman Dragoun, 
zpěvák, skladatel a klávesista, působí na hu‑
dební scéně od poloviny 70. let. Působil ve 
skupině Regenerace a poté se stal členem 
Progres 2. Roku 1983 z Progresu odešel 
a založil skupinu Futurum, později přijal na‑
bídku Michala Pavlíčka a stal se členem ka‑
pely Stromboli. Po jejím rozpadu se podílí 
na mnoha hudebních projektech: spolupra‑
cuje s Bárou Basikovou, Michalem Pavlíč‑
kem, Ravenem, Marakanou, Pavlou Kapitá‑
novou,  Leonou  Machálkovou  a  hlavně 
skládá nové skladby. Žánrově se Dragou‑
nova hudba blíží řečišti, ve kterém se pohy‑
bují např. Sting, Stevie Wonder nebo Phil 
Collins. Prostě melodická hudba s prvky 

jazzu,  funky  a  rocku,  kterou  dokreslují 
duchovně ‑poetické  texty,  jejichž  autory 
jsou převážně Romanův otec, akademický 
malíř F. R. Dragoun a písecký básník Milan 
Princ. Je to hudba pro citlivé a vnímavé po‑
sluchače všech generací. Koncert je konci‑
pován jako „one man show“ a prostory kláš‑
terního kostela budou zcela jistě vynikající 
kulisou.  Páteř vystoupení  tvoří  písně  za 
40 let zpěvákovy tvorby. Návštěvníci nepři‑
jdou ani o skladby jako Zdroj, Kronikář nebo 
Klaun. Víra, láska a pokora se jako červená 
nit  táhnou  tvorbou  Romana  Dragouna. 
Otevřete svá srdce, protože i hudba může 
být očisťující a čas se může alespoň na chvíli 
zastavit. Srdečně vás zveme na umělecký 
zážitek do kostela Zvěstování Panny Marie 
v sobotu 17. září v 18.00 hod.

VÝSTAVA: STAŇTE SE 
PĚSTOUNEM

Eliška Failová, proj. manažerka DK

Výstavu „Staňte se pěstounem“ mohou ob‑
čané navštívit v prostorách Dvorany Měst‑
ského úřadu v Ostrově; výstava představuje 
pěstouny v jejich profesích a ukazuje, že sta‑
rat  se  o  svěřené  dítě  může  kdokoli, 
např. zdravotní sestra, hasič či bankéřka. Pří‑
běhy ze života pěstounů si mohou návštěv‑
níci přečíst a v informačních materiálech se 
dozvědět více  o  této  formě  náhradní  ro‑
dinné péče, podporované státem. Expozice 
nepřehlédnutelných snímků se v průběhu 
letošního roku objevila i na dalších místech 
Karlovarského kraje; byly to například vý‑
stavy v prostorách Krajského úřadu Karlo‑
varského kraje, Městského úřadu v Aši, kul‑
turního domu a kina Alfa v Sokolově a Kraj‑
ské karlovarské nemocnici, a. s. Výstava se 
stala součástí vlastní kampaně pod názvem 
„Staňte se pěstounem“, kterou Karlovarský 
kraj odstartoval letos 29. ledna. Kampaň je 
zaměřena na vyhledávání osob vhodných 
stát se pěstouny a je zaměřena zejména na 
přesvědčování vhodných lidí, aby se stali ná‑
hradními rodiči pro opuštěné děti. Kampaň 
má objevit a motivovat další,  kdo budou 
ochotni  začít  o  roli  pěstouna  přemýšlet, 
včetně možnosti získat ucelené informace 
o pěstounské péči a nakonec se do tohoto 
procesu zapojit. V ústavní péči se na území 
regionu nachází momentálně přes 330 dětí, 
kdy nejvíce je jich ze Sokolovska. Kraj by je 
chtěl postupně převést do péče pěstounů, 
aby  získaly  vazbu  na  konkrétní  osobu 
a v době, kdy nemohou být s rodinou, žily 
aspoň v náhradním rodinném zázemí.
V rámci kampaně „Staňte se pěstounem“ 

vznikla pracovní skupina pro pěstounskou 
péči jako součást poradního sboru hejtmana 
pro sociálně ‑právní ochranu dětí. K dispozici 
jsou také informační balíčky určené zájem‑
cům o pěstounskou péči, které si lidé mohou 
vyzvednout na radnicích obcí s rozšířenou 
působností, mají je ale také neziskové organi‑
zace v této sféře. Potřebné informace ovšem 
obsahují rovněž internetové stránky o pěs‑
tounské péči: www.pestounskapecevkk.cz

 

inzerce

Příběhy o Marcebile lákají k přečtení.
Foto: Archiv Domu kultury Ostrov
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DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ

Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov

V rámci Dnů evropského dědictví se ote-
vřou i brány ostrovských památek.

Počátek září je příležitostí pro milovníky 
historie, dobrého čtení, ale i zvídavé bývalé 
studenty ostrovské průmyslovky. Své brány 
jim totiž otevřou ostrovský zámek, Stará rad‑
nice i Klášter. Již 3. září zahájí ostrovský pro‑
gram Den otevřené brány Kláštera. Kdo tam 
dorazí na prohlídku kaplí mezi 9.30 a 18.30 
hod., může ji absolvovat zdarma. O týden 
později  se  program  přesune  do  zámku: 
v jeho Dvoraně pokřtí svou novou knihu (Já‑
chymovští démoni) autor historických detek‑
tivek a románů, historik, publicista a spisova‑
tel Vlastimil Vondruška. Program za účasti 
významných hostů a kmotrů začíná v 17.00 
hod. a zakončen bude autogramiádou. Brány 
ostrovského zámku se otevřou znovu v so‑
botu 10. září od 10.00 do 16.00 hod. v rámci 
Dne otevřených dveří. Atmosféru dokreslí 
významné  ostrovské  historické  postavy 
v dobovém odění. Zájemci o návrat do his‑
torie mohou zhlédnout výstavu Ostrovsko 
a hornictví, rozdělenou do dvou částí. V její 
expozici Šlikové a mincování je vystavena 
unikátní Šlikovská stříbrná kazeta, jež byla 
r. 2015 prohlášena národní kulturní památ‑
kou. Druhá část výstavy s názvem Rudné 
dolování v Krušných horách mapuje histo‑
rii hornictví v našem regionu. Návštěvníci 
si mohou vybrat mezi prohlídkou s průvod‑
cem či prohlídkou s historikem a kurátorkou 
(tyto speciální prohlídky začnou v 10.00 a ve 
13.30 hod. ve Dvoraně). Zážitková prohlídka 
v doprovodu historických postav pro rodiny 
s dětmi začne v 15.30 hodin. Poslední vstup 
do zámku bude možný v 16.00 hod. Posled‑
ním bodem nabitého historického programu 
je nedělní speciální komentovaná prohlídka 
výstavy Toskánští Habsburkové a Ostrovské 
panství, taktéž s historičkou a kurátorkou 
Miluší Kobesovou, která o výstavě řekla:
„Expozice přibližuje neznámé osudy to‑

skánské  větve  habsbursko ‑lotrinského 
rodu a jejich vztah k městu Ostrov. Záštitu 
nad výstavou převzali ministr kultury ČR 
magistr Daniel Herman a hejtman Karlo‑
varského kraje doktor Martin Havel.“ Pro‑
hlídka proběhne v neděli 11. září od 15.00 
hod.  a pro  její  dětské návštěvníky bude 
v obřadní síni navíc nachystána výtvarná 
dílna. Na všechny zmíněné akce, které se 
v Ostrově v rámci Dnů evropského dědictví 
uskuteční, je vstup zdarma.

MUZIKÁLOVÝ FESTIVAL
Ilona Hálová, programová řed. FOH

Přijela k nám pouť, Ať žijí duchové, Rebe‑
lové, Noc na Karlštejně, Princové jsou na 
draka… Kdo by neznal filmové muzikály 
a známé melodie z nich. V duchu filmo‑
vých muzikálů se ponese také letošní 48. 
dětský  filmový  a  televizní  festival  Oty 
Hof mana,  hlavně  jeho doprovodný pro‑
gram. Nedělní průvod povede sám král 
Karel IV. se svou družinou a zahajovací oh‑
ňostroj bude odpálen za doprovodu muzi‑
kálových melodií. Ve stanu na Mírovém 
nám. bude připraven pestrý program pro 
všechny věkové kategorie, včetně muziká‑
lové diskotéky, vystoupení plyšových po‑
stav Jů a Hele, pěvecké soutěže dětí ze ZŠ 
nebo  vystoupení  oblíbeného mima Mi‑
chala Nesvadby. V úterý v podvečer  se 
společně pokusíme roztančit celé náměstí 
a popřejeme k 50. narozeninám Panu Tau. 
Letos je to právě 50 let, co byl Pan Tau po‑
prvé uveden v České televizi, takže slaví 
kulaté narozeniny. V tematické části pro‑
mítneme nejznámější hudební filmy, které 
si budete moci vychutnat s celou rodinou. 
Pro milovníky známé  televizní pohádky 
Princové jsou na draka s Vladimírem Men‑
šíkem, Jiřinou Bohdalovou, Ivanou Andr‑
lovou a Janem Čenským v hlavních rolích 
jsme pak připravili nejen její projekci, ale 
i pohádkový muzikál v nastudování Diva‑
dla pohádek Praha. Zajímavá akce je při‑
pravena na středeční podvečer, kdy diva‑
delní soubor ZUŠ předvede nastudování 
hry Útěk podle knihy Oty Hofmana. Klí‑
čové scény pak srovnáme se stejnými scé‑
nami z filmu, který r. 1967 natočil režisér 
Štěpán Skalský podle předlohy Oty Hof‑
mana s Ivanem Vyskočilem a Romanem 
Skamene v hlavních rolích.

Festival myslí  i  na  ‑náctileté,  proto 
letos bude součástí festivalu CineTube. 

Je  to  setkání  českých  a  slovenských 
youtuberů a promítání jejich premiéro‑
vých videí na velkém plátně v kině; po 
promítání  je samozřejmostí autogrami‑
áda a setkání s oblíbeným youtuberem. 
CineTube se koná 4x do roka v různých 
městech  České  a  Slovenské  repub‑
liky;  ten  ostrovský  se  uskuteční  v  pá‑
tek 14. října. V průběhu festivalu bude 
fungovat Retroherna, která připomene 
již  zapomenuté počítačové hry. V pro‑
gramu připravujeme odpolední setkání 
s herečkou a hlavně blogerkou Aničkou 
Kadeřávkovou,  která  v  loňském  roce 
mj. získala na našem festivalu cenu Zla‑
tého dudka za nejlepší dívčí herecký vý‑
kon ve filmu Andílek na nervy režiséra 
Juraje Šajmoviče.

Festival  je  ale  hlavně  o  soutěžních 
filmech,  takže  se  patří  zmínit  o  těch, 
které  se  budou  ucházet  o  ceny  porot, 
ale hlavně o Cenu dětského diváka. Vy‑
hraje letos úplně nová pohádka režiséra 
Zdeňka Trošky Strašidla? Nebo vyhraje 
film pro celou rodinu Rodinný film, nebo 
snad hudební film s písněmi ze slavného 
muzikálu Starci na chmelu Muzikál aneb 
cesty ke štěstí, nebo romantický příběh 
s  písničkami  Michala  Davida  Decibely 
lásky? Nebo horor Polednice? Ve hře je 
také pohádka Řachanda…, anebo to bude 
některá z televizních pohádek: Svatoján‑
ský věneček, Korunní princ či Johančino 
tajemství? Zajímal by nás váš tip. Zkuste 
si tipnout, který film letos vyhraje, na FB 
stránkách festivalu: FOH Dětský filmový 
a televizní festival Oty Hofmana (nejdéle 
však  do  7.  října!)  a  uvidíme,  zda máte 
stejný vkus jako diváci v sále. Nově mů‑
žete sdílet své fotografie z festivalu na 
instagramu: festivalostrov. Užijte si muzi‑
kálový týden plný muzikálových písniček 
a nových i starších filmů.
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DIVADELNÍ SCÉNA PŘI DK OSTROV
Martina Novotná, členka souboru

V tomto měsíci plánujeme rozloučení s ko‑
medií Postel pro Anděla. Představení jste 
v Ostrově mohli vidět již třikrát; celkem se 
na ně sešlo 298 fanoušků našeho divadla. 
Čtvrté, závěrečné představení odehrajeme 
v Domě kultury 20. září s menší změnou ob‑
sazení,  takže se dá předpokládat, že hra 
bude zas trošku jiná. Divadelní scéna, jejíž 
jsem součástí, v tomto roce opravdu neza‑
hálela. Důkazem jsou dvě odehrané premi‑
éry. Na představení Zátiší s loutnou, které 
režíroval Petr Pokorný, nás přišlo podpořit 
rekordních 262 fanoušků, na znovuobno‑
venou premiéru S tvojí dcerou ne v režii 
Jana Mareše pak 194 fanoušků. Věřte, že 
máme velkou radost z takového úspěchu 
a že nás nesmírně těší přízeň, kterou na do‑
mácí scéně máme. Nezapomínáme ani na 
malé diváky, proto jste nás mohli vidět na 
Městských slavnostech, Dnu dětí s MDDM 
či na Dětském dnu v Nebanicích s pohádko‑
vou prvotinou Leny Pintnerové. Reprízu 
uvidíte na Michaelské pouti. Podpořili jsme 
I. ročník Masopustu v Ostrově, který nás 
nesmírně  bavil.  Jako  amatérští  herci  se 

účastníme i vznikajících filmových natáčení, 
jako např. seriál o Masarykovi, Rapl, The Ad‑
ventures nebo natáčení spotů pro projekt 
bezpečnosti Ty to zvládneš. Kampaň „Ty to 
zvládneš“ je celorepubliková, je určena ši‑
roké veřejnosti a zaměřuje se na nejčastější 
chyby laických zachránců při dopravních 
nehodách. Kampaň realizuje Asociace Zá‑
chranný kruh v úzké spolupráci s HZS ČR, 
ostatními složkami IZS a Ministerstvem do‑
pravy ČR – BESIP. V současné době plánu‑
jeme  ostrovský  živý  betlém,  který  bude 

koncipován k slavnostní příle‑
žitosti  Rozsvícení  vánočního 
stromu.  Dále  se  zúčastníme 
charitativní akce pro Zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc SOS Sluníčko (v Domě 
kultury), Mikulášské  besídky 
a  také  plánujeme  nazkoušet 
novou premiéru pro dospělé 
publikum.
Znovu  také  děkujeme  za 

krásné ocenění města Ostrova, 
Cenu Ď.  Za Divadelní  scénu 
vám mohu slíbit, že se budeme 
snažit ze všech sil, aby koníček, 
který baví nás, bavil i vás!

ROZTANČENÉ LÉTO
Martina Novotná, DK Ostrov

Letos již počtvrté navázal Karlovarský fol‑
klorní festival spolupráci s Domem kultury 
Ostrov a vytvořil pestrý taneční program. 
Mírové náměstí ožije 8. září v 15.00 hod. 
v rytmu hudby tří souborů, tentokrát z Itá‑
lie, Polska a Kypru.
AGILLA E TRASIMENO, 
Castiglione del Lago, Itálie
Soubor byl založen r. 1957 s cílem oživit 
venkovské tradice a kulturu italské Umbrie 
a především okolí  jezera Trasimeno. Čle‑
nové souboru jsou mladí lidé z malebného 
městečka Castiglione del Lago, ležícího na 
břehu jezera, kteří sdílí společnou vášeň 
pro tradice své země. Jejich prosté kroje 
pocházejí z 19. a 20. stol. Vynikají na nich 
velké barevné šatky, které ženy nosí přes 
ramena.
SIEMIANOWICE, 
Siemianowice Śląskie, Polsko
Soubor písní a tanců představuje polský 
folklor  již dlouhá  léta  (má více než sto‑
letou tradici). Malebné tance prezentuje 
v pestrobarevných národních a regionál‑
ních krojích z celého Polska. Krása původ‑
ních zvyků a folkloru je doprovázena pro‑
fesionálními  hudebníky. Vysokou  umě‑
leckou úroveň souboru dokazuje i člen‑
ství v organizaci CIOFF, která zaštiťuje 
nejlepší folklorní soubory světa. Soubor 
je  laureátem mnoha mezinárodních fes‑
tivalů, účinkoval  téměř ve všech evrop‑
ských státech. Jeho vystoupení jsou vždy 
rozmanitá, živá a pestrá a diváci je přijí‑
mají s nadšením.
DIKMEN YOUTH CENTER, 
Dikmen, Severní Kypr
Folklorní soubor vznikl r. 2009 a pracuje 
při obecním středisku mládeže. Klade si 
za cíl představovat kyperskou a tureckou 
kulturu  doma  i  v  zahraničí  a  povzbuzo‑
vat mladé lidi k budování nových vztahů. 
Soubor se skládá ze čtyř složek, které na‑
vštěvuje 90 tanečníků. Prvního festivalu 
se zúčastnil r. 2012 v Turecku, od té doby 
navštívil také Švýcarsko a Rumunsko.
Doufejme, že akci bude provázet pěkné 

počasí a pohodová atmosféra, kterou spo‑
lečně se soubory na náměstí vytvoříme.

Z představení Zátiší s loutnou | Foto: Arnošt Mrázek



Ostrovští herci se zúčastnili kampaně Ty to zvládneš.
Foto: Anna Bíbová

Soubor Dikmen ze Severního Kypru
Foto: www.kffestival.cz
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VÝSTAVA BEZ HRANIC
Poslední příležitost k návštěvě!

Lev Havlíček

Už jen do 18. září potrvá příležitost ke 
zhlédnutí jedinečné výstavy „Bez hranic. 

Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi 
gotikou a renesancí“ v muzeu Královská 
mincovna v Jáchymově. Výstava prezen‑
tuje neobyčejné umělecké kulturní bo‑
hatství Krušnohoří z doby 1250‑1550, 
jehož  pořízení  bylo  různě  spojeno 
s horní činností. Část výstavy  je věno‑
vána  přímo  Jáchymovu,  založenému 
před 500  lety po objevení mohutných 
stříbrných  ložisek  (1516). Zájemci mo‑
hou využít i komentované prohlídky dne 
10. září. Dobu, místa a jednotlivé expo‑
náty  přiblíží  zasvěceným komentářem 
autorka  výstavy  Michaela  Ottová 
z Ústavu pro dějiny umění Filozofické 
fakulty  UK  v  Praze.  Prohlídka  začíná 
v 15.00 hod.

ŘÍKAJÍ MI ČARODĚJKA
Jana Čekanová

Mám prý napsat o svých kurzech – 
zde je seznam:

•  Kurz kineziologie a radiovitality
•  Práce s vyšším já a s anděly
•  Ozdravné techniky
•  Jak aktivovat třetí oko
•  Cvičení na páteř s technikami Su Jok

Kolik lidí si asi teď klepe na čelo? Jenže! 
Kde  se  právě  toto  gesto  vzalo? Vždyť 
si klepeme na třetí oko. Věř, kdo chceš! 
Přesto  se  domnívám,  že  v  dnešní  pře‑
technizované době je znovunalezení du‑
chovna minimálně cesta za odpočinkem, 
vymanění se ze stresů a možná i poznání 
čehosi kolem nás.

Cvičení na páteř s technikami Su Jok: 
jsem především trenér fitness, a odtud je 
blizoučko k tomu, aby se člověk, chce ‑li 
svoji  práci  dělat dobře ve všech aspek‑
tech, dostal k duchovnu a psychice. Bez 
ní svaly „nesvalují“ a právě psychika se při 
jakémkoli cvičení zklidňuje, stres z vás při 
něm automaticky spadne i bez léků. Je‑li 
nemocný duch, pomůže si pořádně zacvi‑
čit. Vše souvisí se vším. Lidičky vnímám 
jako pravo‑ nebo levo‑ palčáky. Všichni 
jsou to prostě lidičky a jako u všech typů 
osobnosti,  kdy  jedna  převládá  a  záro‑
veň se v nás prolínají všechny (sangvinik, 
cholerik, melancholik, flegmatik), tak i le‑
vopalčák, člověk duchovní s otevřenou 
intuicí neodmítající esoteriku, může pro‑
hlásit, že svoji virgulku ovládám já a ne 
energie, do které naráží. Zrovna tak pra‑
vopalčák – realista, vědec hledající hma‑
tatelné důkazy, může vyhledat proutkem 
vodu nebo ohnout silou mysli lžíci. Chci 
tím  říct,  že  každý může  v  těchto  tech‑

nikách  něco  nalézt:  zábavu,  uklidnění, 
ozdravení a poznání sebe sama.

Kineziologie není nic jiného, než reakce 
svalů na podněty. Legrační i vážné na tom 
je, že pokud se kineziologický test provádí 
správně, vždy odhalí dobro či zlo, pravdu 
a  lež,  zdravé od nezdravého.  Správnost 
provedení vlastně provází všechny  tyto 
techniky,  totiž  nenalhávat  si,  vše  pro‑
vádět upřímně a bez vedlejších  záměrů. 
Klást  správné  otázky,  nepodvádět  sám 
sebe ani druhé. Je zábavné sledovat, když 
vám poprvé začne reagovat např. kyvadlo, 
hlavně pravopalčáci jsou zmatení, neboť si 
dobře uvědomují, že kyvadlo se pohnulo 
opravdu silou jejich vůle. Drží ruku daleko 
od těla, jako by nebyla jejich, a vykřikují 
(tedy extroverti): „To ne já“, introvert hledí 
v němém úžasu.
Třetí oko nás pojí s intuicí, ti rozumnější 

jí naslouchají, ostatní ji (zatím) přehlížejí, 
ale něco na tom bude; vždyť je jedno, jestli 
vnímáme energii, nebo se sem nasměruje 

při  diagnostice  přístroj,  který  z  tohoto 
místa vyhodnocuje naše impulzy.
Práce s vyšším já – a proč ne? Vždyť 

to  je  ten,  kdo o nás ví  úplně všechno 
a myslí to s námi vždy jen dobře, stačí 
„navázat  kontakt“.  Že  se v myšlenkách 
obracíme na svého anděla strážného ve 
vyhraněných situacích je také přirozené, 
tak proč nevyzkoušet vědomý kontakt 
a vděčně profitovat z ochoty našich an‑
dílků nám pomáhat. Andělé jsou připra‑
veni nám vždy přispěchat na pomoc, jen 
čekají na naše oslovení; bez tohoto im‑
pulzu sami zasáhnout nemohou.
Ozdravné techniky – u prababiček ně‑

kterých z nás naprosto běžná praxe, ale 
ani naše doba nezůstává pozadu a nabízí 
novodobé  léčebné  techniky,  které  do‑
kážou řešit i ty nejzapeklitější zdravotní 
problémy v pohodlí domova s minimem 
nákladů  (např.  kryodynamika).  Že  ne‑
víte, co to je? Nevadí, přijďte „ochutnat“, 
a pak si můžete klepat na třetí oko.

Jazyková škola – ANGLIČTINA OSTROV

Vejškovka 5.patro, 

tel.: 607 728 311 

ajostrov@seznam.cz 

www.anglictina-ostrov.cz

FB: Angličtina Ostrov

• VÝUKA ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
• SKUPINOVÉ, FIREMNÍ, INDIVIDUÁLNÍ KURZY
• VÝUKA S ČESKÝM LEKTOREM I RODILÝM MLUVČÍM
• PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY
• SKYPE VÝUKA 
• DĚTSKÉ KREATIVNÍ KURZY S RODILÝM MLUVČÍM

inzerce

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

25. ZÁŘÍ A 22. ŘÍJNA

OSTROV – u čerp. st. 

BENZINA V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149 – 
180 Kč/ks. Prode j se uskuteční:

Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840

Foto: Archiv Muzea Karlovy Vary
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

CHCEM
E

LEPŠÍ
ČESKO

Mgr. Jana
Vildumetzová

kandidátka na hejtmanku 

Josef Váňa
kandidát do Senátu

jana.vildumetzova  |  Ano2011KarlovyVary  |  www.janavildumetzova.cz

PROGRAMOVÉ PRIORITY HNUTÍ ANO PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
•  Chceme opravené silnice, bezpečnou dopravu,  

dálnici až do Prahy. … a letiště, které funguje.
•  Chceme spokojené lékaře, zodpovědné pacienty 

a fungující nemocnice.
•  Chceme důstojné sociální služby pro seniory  

a hendikepované a kvalitní péči těm, kteří ji potřebují.
•  Chceme bezpečný kraj připravený na mimořádné 

situace.
•  Chceme lepší vzdělávání, více odborníků a školy,  

které naučí a pomohou firmám a institucím v kraji.

•  Chceme nejlepší lázeňství v česku, moderní cestovní 
ruch, lepší životní prostředí a finančně dostupnou 
kulturu, která baví.

•  Nechceme veřejnou správu plnou byrokracie  
a evropské projekty plné chyb a problémů.

•  Chceme otevřený kraj, který komunikuje se starosty 
měst a obcí, podnikateli, neziskovým sektorem 
a širokou veřejností.

inzerce_KK_190x128_Vildumetzova+Vana.indd   1 05.08.16   15:59

inzerce

Upozornění pro 
přispěvatele:
Upozorňujeme čtenáře, že Redakce 
OM nenese zodpovědnost za obsah 
čtenářských (ani jiných amatérských) 
příspěvků. Na anonymní příspěvky 
nebereme zřetel, ale pisatel má právo 
požádat o utajení svého jména, po-
kud je sdělí redakci. Jestliže se fyzická 
nebo právnická osoba cítí některým 
z čtenářských příspěvků poškozena, 
nabízíme možnost v plné šíři na pří-
slušný článek reagovat v měsíčníku. 
Toto právo na odpověď podporuje 
i Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 10.

NĚKOLIK POZNÁMEK DIVADELNÍKA
Mgr. Petr Pokorný

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se v téměř 
končícím  létě vrátil k uplynulému období. 
Předně chci poděkovat a ocenit práci všech 
pracovníků Domu kultury (zámku, Kláštera, 
Staré radnice…),  již se podíleli na přípravě 
a realizaci Kulturního léta. Jako diváci jsme se 
mohli zúčastnit řady koncertů, vystoupení 
a výstav,  jejichž příprava  si  jistě vyžádala 
enormního pracovního nasazení. Jen množ‑
ství kapel a muzikantských vystoupení by 
kdekomu zamotala hlavu. Ještě jednou díky. 
Rovněž vyslovuji pochvalu všem pracovni‑
cím infocenter, které dokázaly vyhovět poža‑
davkům a nárokům přicházejících a podávaly 
relevantní informace. I materiálů a tiskovin je 
k dostání dost, informace na plakátech dobré. 
Jen si myslím (abych pouze nechválil), že je 
chybou, když zejména o víkendech v letním 
období  není  infocentrum otevřeno  každý 
den. Neboť kdy jindy hlavně turista do na‑
šeho města zavítá, než ve volných dnech. 
Dalším velkým problémem, který u nás tu‑
ristu potká, je už dlouhodobá absence veřej‑
ného WC v centru města. Ne, nechci připo‑
mínat městečko Zvonokosy, ale myslím si, že 
když se nemalé prostředky vložily do WC 
proti cukrárně na Starém náměstí, zasloužilo 
by si Mírové náměstí přinejmenším totéž. Pro 
pomoc občanům i turistům. Stačí si jen připo‑

menout letní „obležení“ náměstí celými rodi‑
nami, mnohdy tam nejde ani pořádně projít 
a mnozí zde konzumují pivo  i  jiné nápoje. 
Kam potom s potřebou?!
Teď nesouvisle přeskočím na nevyužití (!) 

T klubu v DK. Trpce jsem se pousmál, když 
jsem četl, jak zvláštní komise zvažovala mož‑
nosti. Vždyť vše, co navrhovala, T ‑klub  již 
v minulosti plnil. Sloužil seniorům i juniorům, 
měl funkci kulturní i „občerstvovací“. Při vět‑
ších akcích (např. festival) sloužil pro setká‑
vání umělců a hostů. Nevím, zda je nutné 
trvat na vysokém nájemném, které každého 
případného zájemce odradí, když nyní žádný 
příjem není a občasný pronájem jednou za 
půl roku toho moc nenahradí. A běžná ka‑
várna  (nikoli  restaurace či pivnice, kde by 
se konaly komorní kulturní akce) by centru 
města i samotnému DK jistě slušela.
Ještě mi dovolte „hereckou“ poznámku 

pro všechny dospělé diváky, kteří vodí své 
děti a vnoučata na divadelní  představení. 
Nechte, prosím, děti sledovat pohádky a ne‑
rušte hlasitým hovorem, když vás hra neza‑
jímá a přišli jste jen „odložit“ na hodinku dro‑
botinu. Rušíte totiž nejen herce, ale hlavně 
malé diváky. To se týká i Mikulášského před‑
stavení, i když ho připomínám asi dost brzy. 
A ještě důležité upozornění: Ani herci, ani 
pracovníci DK nemají povinnost vaše děti 
hlídat a ochraňovat je před případným úra‑

zem. Za chování dětí je odpovědný jen a jen 
jejich doprovod.

Na závěr výzva či prosba: náš divadelní 
spolek, jehož hry jste si oblíbili, hledá další 
zájemce do svých řad. Chybí nám zejména 
mladí – princové, princezny, Honzové, čer‑
tíci…, ti všichni nám nějak jdou do let. To však 
nijak nelimituje zájemce. Rádi mezi sebou 
přivítáme kohokoli, kdo je ochoten s námi 
dělat kašpařiny a bavit sebe i obecenstvo. 
Divadlu zdar!
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

HRDINA OSTROVSKÉHO LÉTA?
Miloslav Liška

Končí  léto plné otřesných událostí, na zá‑
kladě kterých mnozí tvrdí, že v Evropě pro‑
bíhá válka civilizací. Západní a muslimské. 
Mnozí  také  předpovídají,  že  pro vítězství 
v tomto střetu bude mít západ málo hrdinů, 
kteří by byli ochotni za svým týmem stát ne‑
ochvějně  a  za všech  okolností. Nabízí  se 
otázka: „Jsou tací hrdinové v Ostrově?“ Jak je 
poznat? Podle jejich činů? Naše nová měst‑
ská firma Dopravní podnik Ostrov (dále jen 
DpO), zajišťující pravidelnou hromadnou pře‑
pravu osob, má ke své činnosti povinnou 
úřední licenci, která stanoví, odkud a kam 
mohou jezdit její autobusy, jak často i za kolik, 
jakými typy vozů, na jaké palivo, kde smí par‑
kovat, když nejsou ve službě, kdy může řidič 
na záchod a kam…
Ačkoliv jsem to lehce nadnesl, faktem zů‑

stává, že tento obor lidské činnosti je u nás, 
především díky masivním dotacím, zároveň 
jedním z nejregulovanějších  s obrovským 
potenciálem ke korupčnímu a nehospodár‑
nému jednání a o nějakém tržním prostředí 
si může nechat jen zdát. Má to však i jednu 
„výhodu“. Je zde příležitost pro zvláštní osob‑
nosti z řad občanů a jedna z nich se jí prý 
chopila. Všimla si autobusu DpO jedoucího 

po trase, na které by asi neměl co dělat a uči‑
nila to, co považovala za nejlepší. Své zjištění 
asi nejdřív pro  jistotu zaznamenala do ně‑
čeho, čemu se dřív říkalo bonzblok. Pak vše 
poslušně nahlásila  kompetentnímu úřadu, 
přestože  je  to  prý  občan  našeho  města 
a tedy spolumajitel DpO, kterému tak zařídil 
pokutu. Že by zvláštní druh potřeby sebe‑
trýznění? Nebo čeká aplaus za ránu, z které 
sice sám krvácí, ale jeho osobní újma je mi‑
nimální? Představa, že takovým činem zařídí 
spravedlnost? Ačkoliv jsem proti podnikání 

za veřejné peníze typu DpO a jsem přesvěd‑
čen, že dodržování smluv a zákonů má stát 
vyžadovat od každého občana bez rozdílu, 
podobnému  „hrdinství“ nefandím. Z práv‑
ního hlediska na tom určitě není nic špatného. 
Z občanského? Co nepsané pravidlo, že špi‑
navé prádlo se má prát doma? Možná nám 
někdy a nějak přesvědčivě vysvětlí, jak ta do‑
mácí pračka byla mimo provoz a svým jed‑
náním zabránil obrovské škodě. Každopádně 
mě však nikdo a nikdy nepřesvědčí, že nám 
budou tihle snaživí agenti úředního aparátu 
z řad veřejnosti oddanými spolubojovníky 
ve skutečném střetu civilizací, o kterém jsem 
psal na začátku. O těch méně vyhraněných 
střetech ani nemluvím. Na takovýchto bana‑
litách o sobě nechtěně říkají, že u nich nikdy 
nebude jisté, komu a jakým hodnotám i prin‑
cipům budou věrni (třeba i na nepohodlné 
pozici), komu, čím a kdy zasadí úder. Dříve se 
jim říkalo různě: aparátčíci, udavači, agenti…
Agentu či agentce státního úřadu z  to‑

hoto příběhu věnuji květinu, která mi k to‑
muto společenskému typu jedince tak nějak 
pasuje. Na první pohled může pro mnohé vy‑
padat pěkně, ale není na ní moc míst, které 
by běžným lidem byly ke skutečnému užitku. 
Když poslouží,  tak  jen vyvoleným a  ještě 
s velkým rizikem.

ZTRACENÝ 
KOCOUREK

Čtenářka z Ostrova

Milí čtenáři, prosíme vás o pomoc při hle‑
dání zatoulaného kocoura Mikeše, miláčka 
naší babičky, který se zaběhl v ulici Lidická. 
Případnému nálezci bude poskytnuta fi‑
nanční odměna.
Informace o kocourkovi prosím volejte na 
tel. 775 078 495.
Děkujeme za pomoc.

„STRAŠÁCI“ OPĚT V OSTROVĚ
Jiří Ciprian

Tentokrát  se  s  nimi  můžete  setkat 
v parku u nemocnice, kde působí, mas‑
kováni jako plevely, již třetí rok, tj. krátce 
po modernizaci parku. Velice se jim daří 
na původních květinových záhonech, le‑
mujících  řadu  parkových  cestiček. Na 
záhonech je dnes květina velmi vzácně, 
ale plevelů, dokonce někde i semenáčů 
vzrostlých  stromů  (!)  je  nadbytek.  Lé‑
čivky mají plevelů méně (někde), jsou ale 
místa,  kde  je  sice  označení,  ovšem  lé‑
čivky tam nejsou. Nabízí se domněnka, 
že byly už kdysi odcizeny.
Co s tímto neutěšeným stavem? Nejlev‑
nější možná  současná úprava, vhodná 

i  pro budoucnost: Odplevelit  původní 
květinové záhony, zrýt je a přeměnit na 
travnatou  plochu.  Zbytek  původních 
květin případně soustředit na jeden zá‑
hon, např. u jednoho z mokřadů. Pone‑
chat jen záhonky s léčivkami, ale posta‑
rat se o jejich údržbu během vegetace, 
doplňování  chybějících,  kontrolu,  zda 
souhlasí jmenovky s druhem léčivky atd. 
Na to by ovšem byl třeba odborník za‑
hradník, nebo aspoň jeho dohled.

Foto: Archiv autora textu

„Záhonek“ v parku u nemocnice

Záhon plevelů (až na rudbekie v pozadí)
Foto: autor textu

Foto: Soukromý archiv
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MARTIN ČECHMAN SKLÍZEL VAVŘÍNY
Jiří Čechman, Cykloteam (kráceno)

Ostrovský cyklista Martin Čechman je 
vicemistr světa a dvojnásobný mistr 
Evropy.
Sedmnáctiletý dráhař Dukly Brno (dříve 

Cykloteam) se zúčastnil ME v Itálii a MS ve 
Švýcarsku. Připravoval  se doma pod ve‑
dením nejúspěšnějšího trenéra mládeže 
v ČR Zdeňka Noska. Nejdřív na Velké ceně 
Německa Martin suverénně zvítězil; tato 
generálka z něj udělala kandidáta na mis‑
tra.  Itálie 12.‑17. července Montechiari, 
sprint: Martin je nejrychlejší! Ve vyřazova‑
cím boji se dostal do finále, kde ho čekal 
polský reprezentant. Náš závodník vyhrál 
2:0 a stal se mistrem Evropy! Po závodě 
pak řekl, že je to nádherný pocit, který by 
přál zažít každému sportovci. Spadl mu ká‑
men ze srdce, že splnil očekávání. Druhý 
den nastoupil už s lehkostí k oblíbenému 
keirinu a získal zaslouženě druhý titul. MS 
Aigle Švýcarsko 20.‑24. července, pouhé 
tři dny po ME, největší závod sezóny! Ner‑
vozita by se dala krájet. Martin už v první 
jízdě  keirinu  poznal  sílu  odpočatých  zá‑

vodníků. Australané, Novozélanďané, Ka‑
naďané, Kolumbijci byli neuvěřitelně rychlí. 
Musel z druhého místa do opravy, pak už 
jel bezchybně a tvrdě bojoval, na Austra‑
lana to ale nestačilo. Ovšem druhé místo 
v keirinu a titul vicemistra světa byl doma. 
Druhý den jel Martin další závod; v této 
neolympijské  disciplíně  letos  vytvořil 
český juniorský rekord na betonu, a tak si 
věřil. Po projetí cílem měl čas 1 min 2.999 
sec. Dlouho si držel vedení, ale nakonec 
získal páté místo; od medaile ho dělilo půl 
vteřiny. V dalších dnech se jely sprinterské 

souboje. Martin podlehl výbornému Aus‑
tralanovi a získal páté místo na MS, ten‑
tokrát ve sprintu. Jako mistr Evropy hájil 
nejen čest ČR, ale i „starého kontinentu“. 
Svou roli  jistě sehrála příliš krátká doba 
mezi oběma šampionáty.

inzerce

SILNIČNÍ CYKLISTIKA
Ludmila Lišková

Koncem července, kdy se velké sportovní 
hvězdy chystaly nebo už odlétaly na olympij‑
ské hry, tak silniční cyklisté, žáci a kadeti, ab‑
solvovali mistrovství ČR. Tohoto mistrovství 

se zúčastnili i Marek Liška (žák) a Jirka Luxík 
(kadet), oba z Cykloteamu Ostrov. Dne 28. 
července se v Sedlčanech jela za úmorného 
vedra časovka. Trať nebyla žádná rovinka, ale 
pěkně nahoru a dolů. Oba kluci jeli 11 km; 
Marek  skončil  na  devátém  a  Jirka  na  24. 
místě. Za tři dny nato se v Kamýku nad Vlta‑
vou jel závod s hromadným startem. Jako 
první startovali žáci a čekalo je 50 km ve čty‑
řech  okruzích.  V  průběhu  závodu  přišla 
bouřka a žáci dojížděli závod za pěkného li‑
jáku, s hromy a blesky nad hlavami. Marek 
Liška nakonec dokázal vybojovat krásné třetí 
místo. Do startu kadetů bouřka ustala, ale 
silnice už oschnout nestihla, a tak 70km zá‑
vod (šest okruhů) byl provázen mnoha pády 
a ošklivými odřeninami. Jirkovi se naštěstí 
pády vyhnuly a dojel na 18. místě.

LUKÁŠ HAMATA 
MISTREM ČR

Bohumil Hamata

Lukáš Hamata se stal mistrem ČR v terén-
ním triatlonu.
Velké mezinárodní  klání Krušnoman, 

terénní  triatlon Most  2016,  se  konalo 
25. července na mostecké Matyldě a při‑
lehlém Resslu. Závodu, který je součástí 
Mistrovství ČR 2016, se zúčastnili repre‑
zentanti i ti, kdo sportují jen pro potěšení. 
Dopoledne  bojovali  o  medaile  chlapci 
a  dívky  v  11  žákovských  kategoriích. 
Z Lukášova oddílu Triatlet K. Vary v kate‑
gorii 10‑11 let zvítězili Eliška a Robert Ku‑
čerovi. Ještě ne 11letému ostrovskému 
závodníku Lukáši Hamatovi pořadatelé 
umožnili startovat ve vyšší kategorii 12‑
13 let. Ani tady Lukáš nenašel přemoži‑
tele  a  stal  se mistrem České  republiky. 
Držte nám palce, ať se nám daří i v násle‑
dujících závodech.

Martin Čechman jako mistr Evropy (uprostřed)
Foto: Archiv Cykloteamu Ostrov

Marek Liška (vpravo) vybojoval třetí místo.
Foto: Ludmila Lišková

Lukáš Hamata (vpravo) se stal mistrem ČR.
Foto: Oldřich Dvořák
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Vážení  čtenáři,  tajenka  křížovky  z minu‑
lého čísla zněla: SRPNOVÝ KONCERT NA 
VLNÁCH V OSTROVSKÉM KLÁŠTEŘE. 
Z úspěšných luštitelů byl tentokrát vyloso‑
ván Richard Born z Damic. Vyhrál dvě vstu‑
penky  na  koncert  Romana  Dragouna 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Ma‑
rie v Ostrově, který se koná 17. září v 18.00 
hod. Výherci upřímně blahopřejeme.
Znění tajenky křížovky z tohoto čísla opět 

zasílejte na: irejan@seznam.cz (nebo sefre‑
daktor@dk ‑ostrov.cz), případně doručte do 
IC Domu kultury Ostrov nejpozději do 9. září. 
Ze  správných  odpovědí  opět  vylosujeme 
výherce, který získá vstupenky na některou 
z akcí DK. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft, s. r. o.

inzerce

· denní menu
· nekuřácká restaurace
· kapacita 100 míst
· možnost pořádání
  firemních večírků,
  třídních srazů,
  narozenin

Lidická 1285, 363 01 Ostrov | +420 605 410 430 | www.plackaostrov.cz | www.facebook.com/plackaostrov

NOVĚ OTEVŘENO

DĚTSKÝKOUTEK

inzerce

přijme pro svou produkci
ženy do stálého pracovního poměru 

na ranní a odpolední směny
3 dny ranní – 3 dny odpolední – 3 dny volna

KONTROLORKY KVALITY 
LISOVANÝCH VÝROBKŮ

Zaškolení na práci bude provedeno ve firmě
Nástup po pohovoru možný ihned!
Dopravu do zaměstnání lze zajistit

Hlaste se osobně nebo volejte na číslo 
353 800 116, 602 455 311

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318




