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Slavnostní otevření „nového“ koupaliště v Ostrově 
Již více jak rok vás pravidelně in-
formujeme o projektu a stavbě 
nového bazénu, tobogánu, sklu-
zavky a dalších lákadel na ostrov-
ském koupališti. Máme radost, že 
jsme došli až do finále a můžeme 
říci „JE HOTOVO“!

Slavnostní otevření a předání veřej-
nosti k užívání se uskuteční v nedě-
li 26. června 2022 ve 14.00 hod. Ve 
spolupráci s Domem kultury Ostrov 
jsme pro všechny milovníky vody, 
slunce a zábavy připravili v rámci 
otevření doprovodný program ve 
vodě i na souši. Těšit se můžete na 
plaveckou školičku Jany Bezděkov-
ské, hudební divadlo Hnedle Vedle 
a kapelu Davida Kleňhy. Přijďte si 
s dětmi užít křest, pohodové odpole-
dne na koupališti v Ostrově a vyzkou-
šet všechny nově rekonstruované ba-
zény, tobogán, obří klouzačku i další 
vodní prvky. Zkrátka pobýt! V rám-
ci slavnostního otevření koupaliště 
bude vstup pro všechny návštěvní-
ky ZDARMA. Maximální počet pří- 
tomných osob je omezen kapa- 

Bude místo století páry 
STOLETÍ VODÍKU NEBO STOLETÍ VĚTRNÍKŮ? 

Vážení čtenáři, dnes bych se chtěl 
zamyslet nad něčím, co všichni zná-
me z kuchyně. Nad něčím, co bere-
me jako samozřejmost, ale pomalu 
se vytrácí a jednou nám možná 
ani nebude chybět. Je to pára, oby-
čejná pára, kterou všichni známe 
minimálně z kuchyně, když píská 
takzvaný „papiňák“. Ti starší znají 
také páru z lokomotivy, která si tak 
krásně funěla do kopců Krušných 
hor a spokojeně odfukovala v jed-
notlivých stanicích. 

Nedávno jsem měl možnost se po-
dívat na vodíkový vlak, který jeho 
výrobce přivezl do České republiky. 
Také jsem se v něm mohl svézt, a byť 
nejsem šotoušem (rozumějte nadšen-
cem pro železnici), tak to bylo sveze-
ní do slova a do písmene parádní. 

Tady se přiznám, že jsem fandou mo-
derních technologií, a tak jsem oce-
nil, že tahle moderní mašinka ujede 
tisíc kilometrů na jedno čtvrthodino-
vé tankování a odpadním produktem 
je jen voda ve formě páry. 

Již jsem zmiňoval, že to není tak 
dávno, co se na kolejích proháněly 
vlaky, z jejichž komína se valila pára 
a bez topiče by žádný mašinfíra da-
leko nedojel. Také byly na každé sta-
nici pumpy na dolévání vody. Brzy 
možná budou pumpy na dotanko-
vání vodíku. A je mnoho odvětví, 
kde jsme se doposud bez páry vů-
bec neobešli. Tím nejdůležitějším je 
výroba elektřiny. Je jedno, jestli se 
vyrábí z uhlí, biomasy, plynu, nebo 
jádra. Vždy je tam někde uprostřed 
pára, která roztočí turbínu a vyrobí 

tak elektrickou energii, abychom si 
mohli uvařit oběd, rozsvítit a nyní 
už i nabít elektromobil. 

Jen u solárních panelů a větrníků 
se už bez páry obejdeme. Těch je za-
tím málo, ale budou brzy přibývat. 
A úplně stejně bude přibývat i vý-
roba vodíku, o čemž my v Ostrově 
a naší teplárně vážně uvažujeme. 
A tak zatímco se uplynulému stole-
tí říkalo století páry, to nynější se 
možná jednou přejmenuje na století 
vodíku a kdoví, jestli ne na století 
větrníků...

Jan Bureš, 
starosta Ostrova

citou koupaliště 750 osob. I přes vy-
soké investiční náklady a nárůst ceny 
elektrické energie jsme se rozhodli za-
chovat příznivé ceny, a to i ve srovná-
ní s okolními koupališti. Celodenní 
vstupné pro dospělého návštěvníka 
činí 80 Kč, pro dítě mezi 110 a 140 cm  
výšky 40 Kč a dítě do 110 cm zcela 
zdarma. Zvýhodněné vstupné mají 
také důchodci a ZTP. Zachována 
byla rovněž speciální cena pro plavce  
20 Kč za první a poslední hodinu.

Rád bych na tomto místě poděko-
val všem, kdo se o nový bazén a vše 
ostatní zasloužili. Projektantovi, 
zhotovitelské firmě, stavebnímu do- 

zoru, zastupitelům města, kteří 
schválili rozpočet města, ze kterého 
byla hrazena částka 50 968 359 Kč, 
a zapomenout nesmím ani na pra-
covníky města z odboru městských 
investic, kteří koupalištěm něko-
lik měsíců žili. Pevně věřím, že už 
v příštím roce budeme pokračovat 
ve stavbě zcela nového zázemí kou-
paliště se saunovým světem a wel-
lness, které bude opravdu stát za to!  
Aktuální informa ce najdete na ad-
rese www.koupalisteostrov.cz 

Marek Poledníček,
místostarosta Ostrova
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Město Ostrov je připraveno podpořit 
praktické lékaře i ambulantní specialisty
Praktičtí lékaři, pediatři i ambulantní specialisté mají ve 
městě sice ve většině své ordinace, ale potýkají se s na-
plněnou kapacitou a nové pacienty přijímají zcela výji-
mečně. Spousta z nich je již v důchodovém věku nebo ve 
městě ordinují jen 1-2 dny v týdnu. Z informací od léka-
řů vyplývá, že za sebe jen těžko hledají náhradu. V na-
šem městě bychom uvítali otevření ordinace v podstatě 
jakéhokoliv ambulantního specialisty, ale i praktického 
lékaře či pediatra. Nejvíc nás asi ale aktuálně trápí situ-
ace ohledně pediatrů a zubařů. Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Ostrov připravil motivační systém 
pro získání podpory, který platí pro nově otevřené ordi-

nace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů 
pro děti a dorost, stomatologů a dalších ambulantních 
specialistů. O rozsahu a výši podpory pro konkrétní 
ordinaci rozhoduje Zastupitelstvo města Ostrov. Nárok 
na podporu bude zachován i při přestěhování ordinace 
v rámci města Ostrov a lze ji libovolně kombinovat s dal-
šími dotačními tituly Karlovarského kraje, zdravotních 
pojišťoven či Ministerstva zdravotnictví ČR. Podrobné 
informace najdete na webu www.ostrov.cz

Kateřina Matyášová, vedoucí Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví Městský úřad Ostrov

Vzhledem k rostoucím cenám potravin, energií a po-
honných hmot se mnohý z nás může dostat do tíživé 
finanční situace. Za tímto účelem nabízí náš stát celou 
řadu podpůrných programů, které jsou přehledně podle 
konkrétních situací uvedeny na webu www.destnikpro-
tidrahote.cz. V případě nouze se každý občan České re-
publiky může obrátit s žádostí o pomoc na úřad práce 
nebo na odbor sociálních věcí ve svém městě.

Marek Poledníček, místostarosta Ostrova

INFORMUJTE SE 
o možnostech pomoci

Zajímavá nabídka
Na ostrovské adrese Staré náměstí 8 jsou k pronájmu 
nově zrekonstruované a zkolaudované prostory pro 
výkon soukromé praxe praktického lékaře pro dospě-
lé. Předmětem pronájmu jsou 2 místnosti – sesterna 
a ordinace lékaře (17+24 m2). K zázemí ordinace dále 
patří čekárna, 2 WC pro pacienty a 1 WC personál-
ní, denní místnost s kuchyňkou a úklidová místnost. 
Vybavení ordinace je v gesci nájemce, v případě po-
žadavku nabízí pronajímatel dovybavení ordinace za 
příplatek k nájemnému.

K dispozici jsou i další ordinace (celkem 4), případ-
ně je možné spojení místností s pronájmem např. ce-
lého patra apod. Bezbariérový přístup je zajištěn výta-
hem. V 1. NP objektu je v provozu zavedená lékárna. 
Výhledově po dokončení celkové rekonstrukce objek-
tu bude k dispozici mezonetový podkrovní byt o cel-
kové výměře cca 200 m2. Dalšími výhodami pro poten-
ciální lékaře i pacienty je dobrá občanská dostupnost, 
krátkodobé parkování zdarma přímo před objektem 
a dlouhodobé zdarma ve vzdálenosti cca 50 m. 

Bližší informace jsou k dispozici u Petra Szönyiho,  
603 523 127, petr.szonyi@pharmacium.cz.

(red)

PRONÁJMU ORDINACÍ V OSTROVĚ

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVEN 20224
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Životní prostředí zlepšujeme společně

Pomozme společně občanům Ostrova v nouzi 

Díky svým obyvatelům se město 
Ostrov může v roce 2021 pochlubit  
sběrem starého elektra určeného ke  
zpětnému odběru a recyklaci o hmot-
nosti 70,44 t. Na každého obyvatele  
tak připadá 4,27 kg vysloužilých spo-
třebičů. Byla tím uspořena spotřeba 
elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy a recyklací se po-
kryla i část dodávek mědi nebo hliní-
ku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčís-
luje Osvědčení o podílu na zlepšení 
životního prostředí, které na zákla-
dě dosažených výsledků vystavil ko-
lektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2021 k úspoře pro-

dukce CO2 o 828,79 tuny. Víte, ko-
lik smrků pohltí stejné množství 
CO2? 319 ks. Nebylo nutné vytěžit  
41 296,55 litru ropy. Představte 
si, že z tohoto množství se pokry-
je spotřeba pohonných hmot auta 
např. na cestu z Prahy do Brna po 
dálnici D1, a to 1545krát. Došlo také 
k úspoře 425 114,97 kWh energie. 
Asi stejného množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky nádobí 
425 115krát.

Podařilo se recyklovat 40 552,88 kg  
železa. Toto množství recyklované-
ho železa by bylo možné použít pro 
výrobu 1 663 ks nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů 
se podařilo získat 1 428,91 kg mědi, 
což by postačilo pro ražbu 254 029 1€  

Když jsme zakládali Nadační fond 
Srdce pro Ostrov, tak mě ani nena-
padlo, jak bude v dnešní době po-
třebný a s jakou pozitivní odezvou 
se myšlenka takové pomoci setká. Je 
příjemným zjištěním, že kromě soli-
darity s válečnými uprchlíky z Ukra-
jiny jsou Ostrováci ochotní pomá-
hat si i vzájemně prostřednictvím 
fondu sousedské pomoci Srdce pro 
Ostrov. Zaregistrovali jsme již prv-
ní příspěvky od soukromých osob 
i některých společností, kterým 

není lhostejný osud našich občanů 
v tíživé sociální nebo zdravotní si- 
tuaci. Podívejte se na webové strán-
ky www.srdceproostrov.cz, kde na-
jdete další informace o tomto pro-
jektu. Můžete zde nahlédnout do 
transparentního účtu, přispět nebo 
požádat o podporu pro konkrétní-
ho člověka. V době, kdy se téměř vše 
zdražuje a inflace roste, je to jeden 
ze způsobů, kterými si v Ostrově 
můžeme pomáhat navzájem. Spo-
lečnými silami dokážeme pomáhat 
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Narození 15
Přistěhovalí 21
Odstěhovalí 31
Úmrtí 10
Stav obyvatel 6. 5. 2022 15 842
Uzavření manželství 10

STATISTIKA 
DUBEN 2022

mincí, nebo 1 734,23 kg hliníku, kte-
rý by stačil na výrobu 115 616 ple-
chovek o objemu 0,33 l.

Petra Niederhafnerová
Odpadové hospodářství, městský mobi-
liář, dětská hřiště Městský úřad Ostrov

PŘIPOMÍNKA SPLATNOSTI 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme majitele nemovitostí, 
že se blíží splatnost místního poplat-
ku za komunální odpad. 

Protože žádné složenky se již ne-
zasílají, musí si každý plátce hlídat 
tento termín sám. Pro usnadnění 
platby můžete načíst ve své bankovní 
aplikaci QR kód u tohoto příspěvku 
a doplnit pouze VS a částku. Splat-
nost: za první pololetí 2022 nejpoz-
ději do 30. 7. 2022

Číslo účtu: 126103603/0300
Variabilní symbol: dle Ohlášení 
k místnímu poplatku za komunální 
odpad 

Další informace poskytne: 
Alena Hlízová
Poplatky za komunální odpad
Městský úřad Ostrov
+420 354 224 866

efektivněji a včas. Číslo účtu nadač-
ního fondu je: 302674537/0300. 
Děkuji všem, kteří již přispěli, nebo 
uvažují o podpoře tohoto projektu. 
    
Jan Bureš, 
starosta Ostrova

WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ
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BEZPEČNOST
začíná u prevence
Strážníci Městské policie Ostrov již od roku 1994 při-
spívají k bezpečnosti v našem městě. Málokdo už však 
ví, že základním úspěchem není jen represe v ulicích 
města a honění „uličníků“, co porušili zákony. Zákla-
dem úspěchu na poli bezpečnosti je především preven-
ce a tou se naši strážníci zabývají čím dál více. Při měst-
ské policii již také vznikla skupina prevence kriminality, 
která má své vlastní prostory přímo na nové služebně 
městské policie. Tato skupina pravidelně od roku 2014 
připravuje nejen programy prevence, ale snaží se získat 
finanční podporu z různých zdrojů na zvýšení bezpečí 
v ulicích města. Od roku 2014 do roku 2021 jsme získa-
li formou projektů finanční prostředky na preventivní 
činnost ve výši 5 339 115 Kč. V letošním roce chceme 
opět z těchto projektů financovat mimořádné hlídky 
asistentů na dětských hřištích, ale také domovníky ve 
vybraných rizikových domech a hlavním úkolem sku-
piny prevence bude realizace nové kamery v Májové 
ulici. Podnět na realizaci této kamery dali sami obča-
né při průzkumu pocitu bezpečí, který probíhal v loň-
ském roce a zúčastnilo se ho více jak 700 respondentů 
z našeho města. V roce 2020 i díky těmto podnětům 
vás občanů byly umístěny kamery v Krušnohorské ulici 
a již po umístění těchto „pomocníků“ se v této lokali-
tě značně zklidnila situace. To samé si slibujeme i od 
kamery v Májové ulici. A protože nám bezpečnost v na-

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVEN 20226

STRÁŽNÍCI PÁTRALI PO ZLODĚJCE 
A ŘEŠILI RVAČKU V MÁJOVÉ ULICI
Zoufalý muž se na začátku května obrátil na služebnu 
městské policie s dotazem, zda strážníci neviděli nebo 
nekontrolovali ženu v černém kabátu. Ta měla zmíně-
ný kabát odcizit i s peněženkou a mobilním telefonem. 
Dále muž sdělil, že z platební karty, kterou měl v peně-
žence, proběhly již dvě transakce v Krušnohorské ulici 
v jednom z obchodů. 

„Prohlédli jsme záznam z kamer, kde bylo vidět ženu od-
povídající popisu. Naši strážníci osobu samozřejmě poznali 
a také hned vypátrali. Schovávala se u své matky i s výše uve-
deným kabátem. Peněženku a mobilní telefon však již u sebe 
žena neměla, a proto byla odvedena na služebnu státní policie, 
kde měla co vysvětlovat,“ říká velitel Městské policie Ost-
rov Ladislav Martínek.

Další dva zásahy bohužel nebyly vůbec veselé. Stráž-
níci byli přivoláni k odstavenému vozidlu s tím, že se 
v něm patrně nachází opilý muž. Strážníci po příjezdu 
na místo a po konzultaci situace s PČR otevřeli vozidlo, 
kde se nacházel muž, který již nejevil známky života. 
U další smutné události asistovali strážníci, když byli 
požádáni o spolupráci při resuscitaci osoby se zásta-

vou dechu. Bohužel ani snaha a znalosti strážníků ne-
stačily k tomu, aby společně s ostatními složkami IZS 
dokázali této osobě pomoci.

„Do Májové ulice jsme byli přivoláni ke rvačce dvou pod-
napilých osob. Ihned poté, co hlídka dorazila na místo, si je-
den z agresorů patrně řekl, že již nadále nechce být v uvedené 
společnosti, do které se strážníci ‚přidali‘, a z místa se snažil 
rychle odejít. V tom mu však strážníci zabránili a chtěli se 
dotázat uličníka na pár informací. Muž však usoudil, že bude 
lepší, když bude na hlídku vulgární a z místa prostě odejde. 
Strážníci proto muže vyzvali, aby setrval na místě, ten se však 
rozešel proti strážníkům s tím, že vyzkouší jejich fyzickou zdat-
nost,“ popisuje velitel a dodává: „To se mu však nepovedlo, 
strážníci opět při fyzické konfrontaci obstáli a muž skončil pro 
své agresivní chování v poutech. Na místo se poté dostavila 
i hlídka PČR, která si celou věc převzala. Při šetření nezapo-
mněl opilý muž počastovat obě zasahující hlídky nevlídnými 
slovy, což mu však nepomohlo k tomu, aby se vyhnul převozu 
na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově.“ 

(kor)

šem městě není lhostejná, budeme i nadále naslouchat 
především vám občanům, abychom za dva roky v prů-
zkumu pocitu bezpečí dosáhli těch nejlepších výsled-
ků, protože právě pocit bezpečí je tím nejdůležitějším 
měřítkem, které žádná statistika nemůže nahradit. Za 
zmínku stojí také projekt pro seniory, který po dlouhé 
nucené pauze v letošním roce zrealizujeme,  zaměříme 
se v něm na ochranu seniorů před možnými útoky, jež 
jim v běžném životě hrozí. Tímto však naše činnost ur-
čitě nekončí a již teď si připravujeme další a další pro-
gramy prevence.

Ladislav Martínek,
velitel Městské policie Ostrov
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OSTROVSKÝ PORCELÁN

Rádi bychom se s vámi na tomto 
místě podělili o radostnou novi-
nu! O ostrovský porcelán projevilo 
zájem Národní technické muzeum 
v Praze (NTM) a dne 14. června 2022 
bude v jejich výstavních prostorách 
v budově na Letné otevřena výstava 
nejen o tomto porcelánu, ale také 
porcelánce Pfeiffer & Löwenstein 
Schlackenwerth a o jejích majitelích 
pod názvem „Zapomenutá krása 
zapomenuté porcelánky“. Výstava 
potrvá do 26. února 2023. Na vzniku 
výstavy se podílí NTM Praha, UMP-
RUM Praha a město Ostrov. Vysta-
vený ostrovský porcelán bude za-
půjčen nejen z ostrovských sbírek, 
ale také z UMPRUM Praha, Muzea 
Českých drah v Lužné u Rakovníka 
a od soukromých sběratelů. A proč 
taková výstava vzniká právě v NTM? 
Je pro to několik důvodů. Majitelé 
porcelánky Pfeiffer & Löwenstein 
Schlackenwerth (PULS) podporo-
vali v 1. pol. 20. století NTM drob-
nými finančními dary a předávali 
do jejich sbírkového fondu i své 
výrobky. Výrobky zn. PULS byly mj. 
dodávány také pražské firmě Rin-
ghoffer-Werke A. G., která ostrov-
ským porcelánem vybavovala jídel-
ní vozy. V NTM je vystaven jídelní 
vůz prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka s vyba-
vením jídelního a kávového servisu 
tvaru CALAIS, který se v Ostrově 
začal vyrábět v roce 1909.

Ostrovský porcelán zn. PULS neodmyslitelně 
patří k průmyslové tradici Ostrova. Malá expozice 
je aktuálně k vidění ve Dvoraně ostrovského 
zámku a ti, kteří objevili jeho křehkou krásu, mají 
možná i doma několik malých kousků  
ve své domácí sbírce.

DO NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA V PRAZE
SE DOČASNĚ STĚHUJE

Vitríny ve Dvoraně zámku nezů-
stanou prázdné

Návštěvníci a milovníci historické-
ho ostrovského porcelánu se budou  
moci těšit na dosud nevystavené 
sbírkové předměty, které byly ulo-
ženy v depozitu, a také na ty, které 
byly do sbírky porcelánu získány 
teprve nedávno. Ostrovská porce-
lánka se v 1. polovině 20. století řa-
dila k nejúspěšnějším porcelánkám 
v regionu. Továrnu založili a jako 
veřejnou obchodní společnost ne-

chali k 1. lednu 1874 zapsat společ-
níci Josef Pfeiffer z Rybář a Ludwig 
Löwenstein z Hroznětína. Porcelá-
nové nádobí i dekorační předměty 
se vyvážely do celého světa a záro-
veň byly oblíbenými suvenýry a dár-
kovými předměty. Město Ostrov 
vlastní nejucelenější sbírku tohoto 
historického porcelánu zn. PULS 
v České republice a díky darům od 
místních obyvatel a nákupům města 
Ostrov se sbírka neustále rozšiřuje. 
Velkou zásluhu na vzniku této jedi-
nečné sbírky má Mgr. Zdenka Če-
peláková, historička umění, dlou-
holetá předsedkyně Spolku přátel 
města Ostrova. V loňském roce byly 
ostrovský porcelán a další historic-
ké sbírkové předměty města zapsá-
ny dne 20. prosince do „Centrální 
evidence sbírek muzejní povahy Mi-
nisterstva kultury České republiky“. 

Marek Poledníček, 
místostarosta Ostrova
Miluše Kobesová, 
kurátorka Ostrova
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Tradiční, ale nový festival Oty Hofmana v Ostrově
Těšíte se? My ano! Přípravy na fes-
tival jsou v plném proudu. Letos si 
dáme opravdu záležet a věříme, že 
se vše povede na výbornou. Přeje-
me si, aby byly nadšeny a spokoje-
ny zejména děti, jimž festival patří, 
ale užili si ho i dospělí, ať už jako 
diváci či doprovod svých ratolestí 
na zajímavý program. 

„Dětský festival má v Ostrově více 
než padesátiletou tradici. Abychom udr-
želi jeho atraktivitu a jedinečnost, dali 
jsme mu před lety nový rozměr. Děti 
přestaly být jen pasivním pozorovate-
lem, ale samy se ujaly role novináře, 
rozhlasového i televizního zpravodaje. 
Staly se tak tvůrci vlastních mediálních 
příspěvků. Velkou radost nám dělá fakt, 
že z některých z nich jsou dnes opravdo-
ví profíci v této profesi. A jak sami říka-
jí, „nakopl“ je právě ostrovský festival. 
A toto bychom chtěli držet dál.“ Z citace 
Marka Poledníčka. 

Základem jsou stále filmové pro-
jekce
Na plátnech se promítnou filmy, kte-
ré na festivalu ještě nebyly. A v ně-
kterých případech půjde dokonce 
o premiéry. S řadou filmů přijedou 
delegace tvůrců a herců, což je vždy 
zpestřením. Všechno zatím nepro-
zradíme, ale k filmové soutěžní pro-
jekci připravujeme práva pro tituly: 
Princ Mamánek, Srdce na dlani, 
Andílci za školou, Gump – pes, 
který naučil lidi žít, Léto patří re-
belům, Tajemství staré bambitky 2 
a další. S připravovanými premiéra-
mi se zatím nechme překvapit.

Zvláštní sekci tvoří studentská tvor-
ba tzv. krátkých, přesto zajímavých 
filmů od studentů filmových škol, ze 
kterých brzo budou skuteční režiséři 
a kameramani. A protože se letošní 
rok nesl i v našem městě na vlně po-
moci Ukrajině a máme zde ukrajinské 
děti i dospěláky, zvažujeme filmové 
okénko Ukrajina. V něm bychom 
představili ukrajinskou filmovou tvor-
bou, která získala v posledních letech 
ocenění na mezinárodních festiva-
lech. Filmy bychom chtěli nabídnout 
Ukrajincům i Čechům. 

Bohatý doprovodný program
Doprovodný program festivalu Oty 
Hofmana bezprostředně naváže na 

program Michaelské pouti, která 
se koná v neděli 25. září na starém 
městě. Ve večerních hodinách zahá-
jení půjde částí města tradiční lam-
pionový průvod a na velkém pódiu 
na Mírovém náměstí pak vystoupí 
Olga Lounová s kapelou a v týdnu 
další umělci. Festival oficiálně od-
pálí ohňostroj plný efektů od soko-
lovských mistrů Noci ohňostrojů. 
Ve vnitřních prostorách Domu kul-
tury Ostrov bude připravena GAME 
ARÉNA, kde se představí mistři 
v Esportu, kteří předvedou své vý-
borné hráčské schopnosti. Děti si 
s nimi poměří své síly. Hráči mají 
připravenou přednášku pro děti 
a rodiče, kde upozorní na „zdravé 
hraní“ vyvážené sportem i zdravým 
stravování, ale také na fair play a ko-
dex slušného chování. 

V rámci festivalu proběhne již 
vyhledávaná přednáška o mediální 
gramotnosti pro žáky základních 
a středních škol, ale i dospělé diváky. 
Letos na téma válečné zpravodajství 
a dezinformace. Přislíbena je účast 
válečných zpravodajů z Ukrajiny.

Skvělé soutěže, a ještě lepší ceny 
Pro děti ve školách jsme již v dubnu 
vyhlásili soutěž, do které se můžou 
zapojit jednotlivci i celé třídy. Úko-
lem pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ je 
nakreslit obrázek, pro 2. stupeň 
natočit krátké video – vše na téma 
rodina a mezigenerační dialog. Jsme 
zvědaví, jak se děti úkolu zhostí, 

a protože víme, že to nebude jed-
noduché, připravili jsme ceny, které 
děti jistě ocení. Výherci a jejich díla 
budou prezentována na velkém pó-
diu na Mírovém náměstí. Školkové 
děti dostanou „volňásky“ do kina na 
film dle vlastního výběru a sladké 
odměny. Děti 2. stupně ZŠ soutěží 
o výlet pro celou třídu na: Exkurzi do 
České televize (zajímavou prohlídku 
prostor a zákulisí, které bývají oku 
diváka u TV obrazovek skryté), ná-
vštěvu Muzea dinosarů v Praze a ná-
vštěvu Majalandu v Praze. 

Tým spolupracovníků Domu 
kultury
Výkonným ředitelem festivalu je 
zkušený novinář a manažer, za kte-
rým stojí velké regionální kulturní 
akce jako např. mezinárodní festival 
dechových orchestrů a mažoretek – 
tradiční chebské FIJO, Valdštejnské 
slavnosti nebo oblíbené vánoční 
trhy v Chebu – Vladimír Keblúšek. 
Uměleckým manažerem festivalu je 
ředitel Domu kultury Ostrov Lukáš 
Lerch, který řídí samostatný projekt 
festivalu – novinku Filmovou labo-
ratoř. S výběrem vhodných soutěž-
ních filmů pro děti a studentskou 
přehlídkou filmů pomůže Kateřina 
Šrámková – doktorandka Ústavu 
filmu a audiovizuální kultury Filozo-
fické faktury Masarykovy univerzity 
v Brně. S produkcí doprovodného 
programu a sponzoringem pomáhá 
zkušená produkční Lada Bendová. 
Dita Poledníčková – manažer ces-
tovního ruchu Městského úřadu 
v Ostrově využije své manažerské 
dovednosti a zkušenosti z oblas-
ti cestovního ruchu a eventových 
akcí a bude mít na starosti hosty 
a delegace festivalu vč. programu 
a soutěže pro školy. Marek Poled-
níček – místostarosta města si vzal 
na starost supervizi. Jako jediný ze 
všech má s řízením festivalu 16tile-
tou zkušenost a know-how. Dohlíd-
ne na naplnění vize festivalu a jeho 
rozpočet. 

Festivalové poroty
Filmy budou hodnotit poroty slo-
žené z odborníků. Zasedne známý 
režisér, scénárista, hudební sklada-
tel, herečka a školský ombudsman. 

Na konci května proběhla v Praze v divadelním 
sále Rock café na Národní třídě tisková konfe-
rence k 54. Dětskému filmovému a televiznímu 
festivalu Oty Hofmana. Přítomen byl prezident 
festivalu Zdeněk Trošky, patron festivalu Pavel 
Nový, ředitel festivalu Vladimír Keblúšek a mís-
tostarosta Ostrova Marek Poledníček.
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Podnikatelské fórum 
Na začátku května se v prostorách 
městského úřadu konalo podnikatel-
ské fórum, na kterém se setkali zá-
stupci politické reprezentace Ostro-
va s představiteli firem působících na 
území města. Nechyběli ani zástupci 
důležitých krajských organizací. 
V úvodu vystoupil starosta města 
Jan Bureš. Směry dalšího rozvoje 
aktivit v oblasti cestovního ruchu 
nastínil místostarosta města Marek 
Poledníček. O aktualitách z činnosti 
Krajské hospodářské komory Karlo-
varského kraje informoval přítomné 
její zástupce Tomáš Linda.

Novinky z činnosti Finančního 
úřadu Karlovarského kraje shrnula 

Jarmila Kodýtková. Veronika Dan-
kanicsová z Krajské pobočky Úřadu 
práce ČR v Karlových Varech infor-
movala o zajímavých možnostech 
podpory v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti. Posledním bodem 
programu bylo vystoupení regio-
nální projektové manažerky agen-
tury CzechInvest Kateřiny Maružá-
nové, která informovala o službách 
této organizace a o možnostech 
podpory pro podnikatele. V násled-
né diskusi se poté probíraly další 
možnosti spolupráce v užších sku-
pinkách. 

(red)

Nedílnou součástí při hodnocení 
filmů je také dětská porota. 

Prezident, stálice festivalu 
a poroty
Role prezidenta festivalu se 
zhostí Zdeněk Troška, který je 
stálým a dlouholetým hostem 
ostrovského festivalu a jeho 
pohádky zde také několikrát 
zvítězily. Pravidelným a rovněž 
dlouholetým hostem festivalu 
je Pavel Nový, který je patronem 
festivalu. Soutěžní poroty bu-
dou dvě – pro dětské a student-
ské filmy. Zasednou v nich od-
borníci z řad filmových expertů, 
scénáristů, hudebních skladate-
lů nebo třeba i školský omuds-
man a další. Kompletní složení 
si dovolíme představit až na tis-
kové konferenci těsně před festi-
valem, která proběhne v hotelu 
Thermal. Milým potěšením je 
pro nás skutečnost, že čestným 
členem dětské poroty bude syn 
scénáristy a spisovatele Oty Hof-
mana, pan Otto Hofmann, který 
hrdě nese jméno i odkaz svého 
otce a ostrovský festival v minu-
losti již navštívil. 

Aktuálně: Dne 25. 5. 2022 
proběhla v Praze v divadelním 
sále Rock café na Národní tří-
dě tisková konference k 54. 
Dětskému filmovému a tele-
viznímu festivalu Oty Hofma-
na za přítomnosti médií, části 
festivalového týmu, prezidenta 
festivalu Zdeňka Trošky, patro-
na festivalu Pavla Nového, čest-
ného člena dětské poroty Otto 
Hofmanna a dalších hostů, 
mj. kronikářky města Ostrova 
Walburgy Mikešové. Tiskovou 
konferencí se naplno rozjela pro-
pagace festivalu a bylo oficiálně 
oznámeno, že zlatou buřinku 
za mimořádný přínos dětské ki-
nematografii obdrží v průběhu 
zářijového ostrovského festivalu 
herec Bolek Polívka. 

Nahlížet pod pokličku příprav 
festivalu můžete průběžně na 
www.festivalostrov.cz a FB fes-
tivalostrov. 

Za festivalový tým
Dita Poledníčková
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CO MÁ V HLAVĚ ŘEDITEL
Blíží se léto, které bývá plné zážitků 
a setkávání, a většinou je to o tom, 
že nejkrásnější věci jsou ty, které 
prožíváme spolu. A spolu je důle-
žité i pro tým Domu kultury Ost-
rov. Všichni společně pracujeme na 
tom, abychom spolu s partnery a di-
váky vytvářeli krásné zážitky. Stalo 
se zvykem, že v letních měsících je 
„spolu“ větší a na velkých letních 
akcích spolupracujeme s nadšenci 
pro kulturu, kteří vkládají svůj vol-
ný čas a nadšení do toho, aby při-
pravili dnes již tradiční akce. Jsem 
rád, že náš tým může být oporou 
a že máme takové skvělé parťáky 
pro tvorbu Ostrova, místa, kde je 
živo. To, že je u nás v Ostrově živo, 
slýchám ze všech koutů kraje a vím, 
že to je zásluha nás všech v Ostro-
vě. Jak těch, co akce pořádají, tak 
diváků, kteří si akce užívají a vy-
tvářejí úžasnou atmosféru a poho-
du, na kterou pak rádi vzpomínají 
i promotéři z republiky, kteří zde 
vystupují. Těšte se na nadšenecké 
akce, jako jsou Tour de kolečko, 
hudební večery a akce v Atlanti-
su a dalších hospodách, jedineč-
ní 4 Tenoři v kouzelné atmosféře 

Rozviň své filmařské vize a zkušenosti s profíky z branže. Víkendová 
dílna zdarma pro všechny od 8 let. Informace a přihlášky na https://
www.facebook.com/Filmovalaborator. Kapacita omezena.
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Zámeckého parku s pódiem nad 
jezírkem, program v Jakoby kavár-
ně nebo před Kafíčkem na Starém 
náměstí, výstavy v letohrádku, akce 
agentury Vlny v parku, podpořené 
městem Ostrov, rockové a beatové 
festivaly. DenDis music dokonce 
dostali světové turné legendární 
americké kapely Dog eat dog do 
kulturáku. No, je toho požehnaně. 
A třešničkou na letním dortu bude 
Michaelská pouť a hned navazující 
Festival Oty Hofmana. 

Díky všem za to, že máme měs-
to, kde to opravdu žije. Těšíme se 

na vás v klášteře, na Staré radni-
ci, v domě kultury i na náměstích 
a v parku.

Za tým DKO 
Lukáš Lerch, ředitel
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U nás to žije

Členové fotoklubu nezahálí a fotí. Už 12. června nás 
totiž čeká první zahájení fotografické výstavy s part-
nerským městem Wunsiedel, která se tam i uskuteční. 
Vystavované fotografie budou prezentovat život v na-
šem městě. S výběrem výsledných 20 vystavovaných fo-
tografií od členů našeho fotoklubu pomáhal zkušený 
fotograf a pedagog A. Bořivoj Hořínek. 

Fotoklub se také chystá na výlet. Počasí začíná být 
ideální k toulání se po okolních kopcích, lesích a lu-
kách. Tak pokud i vy hledáte fotoparťáky na výlet, kte-
rým nevadí neustálé zastavování kvůli focení, tak se 
k nám přidejte! Více informací o plánovaném výletě 
naleznete u nás ve skupině Fotoklub Ostrov. Zároveň 
Sdílený ateliér není pouze místem, které si můžete za-
půjčit k focení, ale je i prostorem, kde najdete odborné 
workshopy. Analogová fotografie je pro spoustu z nás 
srdeční záležitostí a ta radost, když se povede vyvolat 
výsledná fotografie, je nepopsatelná. Pro ty, kdo by si 
chtěli oprášit principy práce s analogovým fotoapará-
tem a následným vyvoláváním fotografií, si připravil  
A. Bořivoj Hořínek workshop. 
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Zámecké a jiné divadlo v Ostrově
Není nic krásnějšího, než když se podaří pravé letní 
počasí a Zámecký park ožije zámeckým divadlem. Ten-
tokráte jsme vsadili na pohádky, na trochu netradiční 
vyprávění pohádek. Možná si myslíte, že v pohádkách je 
všechno jasné a dané, a to my právě spolu s Divadlem 
bez zákulisí, z. s., si rozhodně nemyslíme a rádi bychom 
vám v létě v Zámeckém parku ukázali, že i pohádky do-
kážou překvapit. 

Spolu s autorem pohádek Martinem Volným se proto 
ptáme: proč Karkulka s babičkou přežily v žaludku vlka, 
jak to bylo s růží v Růžence a měla královna ve Sněhurce 
skutečně kouzelné zrcadlo? Na tohle všechno se v červnu 
dozvíte odpověď. Vstupenky už si můžete v našem íčku 
i na našem webu koupit.

Sledujte nás na facebooku a už vám žádná chystaná 
akce neuteče.

Budeme se těšit na nové tváře u nás ve fotoklubu 
a Sdíleném ateliéru Ostrov, 

Dominika Dostálová

PŘESVĚDČTE SE!

V srpnu nás čeká na první pohled větší klasika Čert 
a Káča. Ano, je to ta pohádka o Káče, která se protanco-
vala do pekla. O Káče se napsala spousta pohádek, ale 
jen my víme, jak to opravdu tenkrát bylo. 

Abychom nezapomněli, tak v červnu pak má ještě 
premiéru ostrovský spolek Ochotníci Ostrov s divadelní 
hrou Obecně prospěšná strašidla, autora Petra Tomšů. 
Ve hře se představí téměř celý ochotnický ansámbl a re-
žie se nově ujala Kateřina Miosgová. I tyto vstupenky si 
už můžete koupit v předprodeji.

No a když už jsme u divadla, měli byste vědět, že 1. čer-
vence zahajujeme předprodej na zářijové divadlo. Pozva-
li jsme si k nám do Ostrova Západočeské divadlo z Che-
bu s opravdu romantickou komedií MŮJ ROMANTICKÝ 
PŘÍBĚH, autora D. C. Jacksona. Komedie skotského 
dramatika o svízelném hledání té pravé / toho pravého 
mezi dnešními třicátníky. Autor zábavně střídá pohled ze 
dvou různých perspektiv, mužské a ženské, a navíc  vidí-
me „do hlavy“ oběma hlavním protagonistům díky jejich 
břitkým komentářům do publika. 

Pokud chcete vědět víc, určitě nás sledujte > FB: @
dkostrov.cz, instagram: dum_kultury_ostrov, web: dk-
-ostrov.cz. Taky za námi můžete přijít, nejlepší je navští-
vit rovnou íčko v domě kultury, kde prodáváme všechny 
naše akce. Divadlu zdar! V zimě, v létě…, prostě pořád.

Za tým Domu kultury Ostrov 
Martina Novotná

K
U

L
T

U
R

A



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVEN 202212

Datum a čas  Název

Středa 01.06.2022 (16.00 - 18.00) KARETNÍ PODVEČER

Pátek 03.06.2022 (17.00) HISTORKY, FÁMY A POVĚSTI ZA STARÉHO OSTROVA

Středa 01.06.2022 (13.00) - neděle 19.06.2022 (17.00) JITKA KŮSOVÁ VALEVSKÁ – CESTY MYŠLENEK

Čtvrtek 02.06.2022 (19.30) PÁNSKÝ KLUB - kino

Čtvrtek 02.06.2022 (17.00) ZAKLETÁ JESKYNĚ - kino

Pátek 03.06.2022 (19.30 ) DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ - kino

Pátek 03.06.2022 (17.00) ZAKLETÁ JESKYNĚ - kino

Sobota 04.06.2022 (13.00 ) TANČÍM V ZÁMECKÉM PARKU: MIG 21 • WOHNOUT • TH!S

Sobota 04.06.2022 (17.00) DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ - kino

Sobota 04.06.2022 (19.30) PÁNSKÝ KLUB - kino

Čtvrtek 09.06.2022 (15.30 - 18.00) RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Čtvrtek 09.06.2022 (17.00 - 18.00) ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Čtvrtek 09.06.2022 (09.00 - 16.00) KLAVÍRNÍ HRÁTKY

Čtvrtek 09.06.2022 (19.00) KONCERT DOG EAT DOG

Čtvrtek 09.06.2022 (19.00) KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ PODVEČER – THE DIXIE HOT LICKS

Pátek 10.06.2022 (15.00 - 20.00) AGE OF EMPIRES II.

Pátek 10.06.2022 (17.00 ) NÁMĚSÍČNÍCI - kino

Pátek 10.06.2022 (19.30 ) MÁRA JDE DO NEBE - kino

Sobota 11.06.2022 (17.00) MÁRA JDE DO NEBE - kino

Sobota 11.06.2022 (19.30 ) JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

pondělí 13. 06. 2022 ( 17.00) TANEČNÍ PODVEČER PRO SENIORY 

Úterý 14.06.2022 (19.30) OBECNĚ PROSPĚŠNÁ STRAŠIDLA /Petr Tomšů/ 

Středa 15.06.2022 (15.30 - 18.00) KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ OSTROV

Čtvrtek 16.06.2022 (17.00 - 18.30) NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Čtvrtek 16.06.2022 (19.30 ) KDYBY RADŠI HOŘELO - kino

Čtvrtek 16.06.2022 (17.00) RAKEŤÁK - kino

Pátek 17.06.2022 (15.00 - 17.30) KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ OSTROV

Pátek 17.06.2022 (19.30) FILM ROKU - kino

Pátek 17.06.2022 (17.00 ) RAKEŤÁK - kino

Sobota 18.06.2022 (14.00 - 22.00) DEN PRO OSTROV

Sobota 18.06.2022 (19.30 - 21.00) KDYBY RADŠI HOŘELO - kino

Sobota 18.06.2022 (19.30) FILM ROKU - kino

Středa 22.06.2022 (17.00 - 18.30) EMOČNÍ INTELIGENCE

Čtvrtek 23.06.2022 (19.30 - 21.30) PREZIDENTKA - kino

Čtvrtek 23.06.2022 (17.00 ) ANDÍLCI ZA ŠKOLOU - kino

Pátek 24.06.2022 (10.00  - 17.00) OSTROVSKÉ TRHY

Pátek 24.06.2022 (17.00 ) ANDÍLCI ZA ŠKOLOU - kino

Sobota 25.06.2022 (10.00 ) ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

Sobota 25.06.2022 (16.30) - středa 31.08.2022 MALÝ SVĚT ŽELEZNICE

Sobota 25.06.2022 (19.30 ) PREZIDENTKA - kino

Neděle 26.06.2022 (14.00 - 17.00) OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO KOUPALIŠTĚ

Neděle 26.06.2022 (18.00) ZÁMECKÉ DIVADLO – POHÁDKOVÁNÍ /Martin Volný/

Čtvrtek 30.06.2022 (19.30 ) ELVIS - kino

Čtvrtek 30.06.2022 (17.00 ) MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ - kino
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Obsah Místo

Herní podvečer pro seniory Městská knihovna Ostrov

Rozverné ztvárnění historických událostí chebským divadlem CHAPLINI pod vedením Jindřicha Skopce. Klášterní areál Ostrov

Výstava obrazů, grafik a objektů. Stará radnice Ostrov

Česko, komedie, (*12), 89 min. Dům kultury Ostrov

Slovensko / Česko / Maďarsko, pohádka / fantasy / rodinný, 98 min. Dům kultury Ostrov

USA, akční, fantasy, horor, (*12), 127 min. Dům kultury Ostrov

Slovensko / Česko / Maďarsko, pohádka / fantasy / rodinný, 98 min. Dům kultury Ostrov

Kapely v Zámeckém parku Zámecký park

USA, akční, fantasy, horor, (*12), 127 min. Dům kultury Ostrov

Česko, komedie, (*12), 89 min. Dům kultury Ostrov

Odpoledne s antistresovými omalovánkami Městská knihovna Ostrov

Koncert žáků ZUŠ Ostrov Městská knihovna Ostrov

Přehlídka dovedností žáků klavírního oddělení ZUŠ Městská knihovna Ostrov

Dům kultury Ostrov

Kousek New Orleans v Ostrově. Klášterní areál Ostrov

Herní turnaj Městská knihovna Ostrov

Německo / Rakousko, animovaný, 85 min. Dům kultury Ostrov

Česko, dokumentární, 80 min. Dům kultury Ostrov

Česko, dokumentární, 80 min. Dům kultury Ostrov

USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 146 min Dům kultury Ostrov

Tradiční setkání s představiteli města na tanečním podvečeru s hlavním hostem Vladimírem Hronem. Dům kultury Ostrov

Premiéra divadelního spolku Ochotníci Ostrov – komedie Dům kultury Ostrov

Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Ostrov Městská knihovna Ostrov

Přednáška pro veřejnost Městská knihovna Ostrov

Česko, komedie / drama, 84 min. Dům kultury Ostrov

USA, animovaný, min. Dům kultury Ostrov

Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Ostrov Městská knihovna Ostrov

Španělsko, komedie / drama, české titulky, (*15), 114 min. Dům kultury Ostrov

USA, animovaný, min. Dům kultury Ostrov

Celoměstská akce, na které se prezentují organizace a spolky města, hlavním hostem jsou hudební skupiny Pjena a Žlutý pes. Zámecký park

Česko, komedie / drama, 84 min. Dům kultury Ostrov

Španělsko, komedie / drama, české titulky, (*15), 114 min. Dům kultury Ostrov

Přednáška pro veřejnost Městská knihovna Ostrov

Česko, komedie / romantický, (*12),  min. Dům kultury Ostrov

Česko, muzikál / rodinný, 103 min. Dům kultury Ostrov

Mírové náměstí

Česko, muzikál / rodinný, 103 min. Dům kultury Ostrov

Workshop pod vedením Bořivoje Hořínka zaměřený na analogovou fotografii. Dům kultury Ostrov

Letní výstava pro všechny milovníky světa železnice a hlavně té modelové. Výstavu zahájíme 25. 4. v 16.30 hodin. Stará radnice Ostrov

Česko, komedie / romantický, (*12),  min. Dům kultury Ostrov

Zahájení letní sezóny v zrekonstruovaném koupališti. Plavecká školička Jany Bezděkovské, hudební divadlo HNEDLEVEDLE a jazz quartet Davida Kleňhy. Koupaliště Ostrov

Autorské divadelní představení Martina Volného je určeno dětem. Zámecký park

USA / Austrálie, životopisný / drama / hudební, české titulky, min. Dům kultury Ostrov

USA, animovaný, 88 min. Dům kultury Ostrov
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JAK JE TO S KINEM

Co všechno musíš udělat, aby-
chom mohli jít do kina na film?
Nejprve vyberu filmy z plánu pre-
miér, který mi chodí od všech filmo-
vých distributorů. Samotný výběr 
je omezený dle počtu promítacích 
dní, které mám k dispozici. Někdy 
je mi líto, že dnů není více, protože 
se v daném měsíci produkují zajíma-
vé nebo dlouho očekávané filmy. No 
a někdy mám opravdu problém dny 
naplnit. Po výběru filmů následuje 
objednání u distributorů, a pokud 
mi mohou daný hrací termín potvr-
dit, je napůl vyhráno. Připravím mě-
síční plán a předám ho do propaga-
ce. Zhruba jeden až dva týdny před 
termínem dorazí digitálně film, 
který se musí naingestovat. Inges-
tování je proces přenesení dat do 
počítače. Následně dorazí „klíč“ –  
KDM. Key Delivery Message je spe-
cifický klíč pro „odemknutí“ filmu, 
je definovaný právě pro daný kino-
server a dané parametry projekce 
(počet projekcí, termín, čas). Bez 
KDM film nepustíte. A když máme 
tohle vše pohromadě, může promí-
tač film divákům pustit.

 
Změnilo se něco v plánování kina 
po covidu a restrikcích?

V ostrovském kulturáku se promítá v kině od jeho otevření, a to je 
už 67 let. V průběhu času se toho mnoho změnilo, od technického 
vybavení, způsobu promítání až po propagaci filmů. Dnešní svět 
je dostupnější, a tím se stává distribuce filmů rychlejší. Většina 
hollywoodských filmů může být dnes nasazena po celém světě 
v rozmezí několika dnů. Obecně platí, že studio chce využít dnes 
už kompletně propojený svět a zúročit pečlivě budovaný a draze 
zaplacený marketing najednou po celém světě. V našem kině má 
v podstatě celý proces nasazení filmové novinky na starosti produkční 
kina Monika Bínová. Přišlo nám zajímavé se jí na to zeptat, třeba to 
bude zajímavé i pro čtenáře Ostrovského měsíčníku.

Ze začátku docházelo hodně k pře-
souvání či rušení premiér, to byly 
ještě ty dozvuky. Ale zároveň byla 
najednou spousta filmů k progra-
mování, jelikož se po dobu covidu 
odsouvalo hodně filmů z důvodu, 
že producenti a distributoři chtěli 
mít plná kina, aby film na sebe vy-
dělal. Diváci se do kina vraceli po-
stupně a jsem ráda, že v současné 

době je návštěvnost zase zpátky 
a sál kina se plní.

Co Tě na plánování kina nejvíce 
baví?
Nejvíce mě asi baví ta „tvůrčí prá-
ce“, přemýšlet nad tím, na co by 
asi lidi do kina šli. Ráda čtu, o čem 
filmy jsou, kdo je natočil a kdo 
v nich hraje. Někdy je k filmovým 
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Kavárna
Máme pro vás radostnou zprávu. 
Kavárna v klášterním areálu bude 
i letos, a to od 1. června 2022. Po-
dařilo se nám sehnat provozovatele 
občerstvení, který vám i letos při-
praví něco sladkého i slaného, na-
točí pivo, nalije limo a uvaří kávu. 
V létě bude v Zámeckém parku 
i v klášterním areálu živo, a proto 
jsme mysleli na to, jak vám to ješ-
tě více zpříjemnit. Z minulých let 
víme, že občerstvení vám chybělo, 
a nám vlastně taky. Je příjemné zajít 

na kávu, zmrzlinu nebo dortík ještě 
před začínajícím koncertem nebo 
prohlídkou. Klášterní areál je mís-
to, které šíří pozitivní energii, tak 
proč si třeba někdy jen tak nepose-
dět a trochu si jí nenačerpat.

Zajděte k nám, vždyť klášterní 
areál povstal z trosek i kvůli vám 
z Ostrova.

Za tým Domu kultury Ostrov 
Martina Novotná

premiérám spousta informací a ně-
kdy zase není skoro nic. Tvoření 
měsíčního programu je někdy ná-
ročná práce, ale i zábavná a je fajn 
mít v týmu lidi, se kterými se o tom 
mohu bavit. Zajímají mě názory 
druhých, jak kolegů, tak veřejnosti.

 
Co Tě při plánování kina nebaví?
Nebaví mě, když mám hotový pro-
gram a přijde e-mail od distributo-
ra, že z nějakého důvodu dochází 
k posunutí data premiéry filmu, kte-
rý mám již naprogramovaný. Vše je 
časově omezeno a navazuje na sebe 
a tento zásah je vždy nepříjemný. 
Čas od času musím rušit promítání 
i kvůli akcím, které se konají v sále, 
a to mě mrzí vždy. Zkrátka rušení 
promítání mě opravdu nebaví.

 
Jaké filmové novinky plánuješ?
V červenci jde do kin marvelovka 
Thor: Láska jako hrom a v listopa-
du Black Panther: Wakanda nechť 
žije. V srpnu nás čeká česká kome-
die Střídavka a na září je tam oče-
kávané historické drama Jan Žižka. 
Na listopad je plánovaná premiéra 
pohádky Princezna zakletá v čase 2. 

Mám už naplánované promítá-
ní v letním kině, kde tedy nemohu 
promítat vše, co bych ráda, protože 
výběr filmů na DVD, MP4 je omeze-
ný. Ale už teď vím, že se fanoušci 
letňáku mohou těšit na filmy: Klan 
Gucci, Tajemství staré bambitky 2, 
Vyšehrad: Fylm, Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel nebo na film Zátopek. 
Snad si vybere každý to své.

 
Čekají nás v ostrovském kině ně-
jaké změny?
Ano, čekají. V současné době při-
pravujeme podklady pro získání 
dotace na digitalizaci a obnovení 
provozu kinokavárny jako stálého 
kina. To znamená, že v budoucnu, 
pokud vše dopadne tak, jak chce-
me, byste chodili do kina do kino-
kavárny, kde by mohl být prostor 
i pro obsluhu s občerstvením. Dě-
lali jsme si vlastní průzkum, zda by 
to veřejnost přivítala, a v podstatě 
nikdo z dotázaných nebyl proti, ba 
naopak. Někteří na dobu, kdy ki-
nokavárna takto fungovala, i velmi 
rádi zavzpomínali. Na kasovní trhá-
ky bychom si ale nechali pojistku ve 
velkém sále / divadelním sále, kde 
je kapacita obrovská.
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V KLÁŠTERNÍM AREÁLU

Pokud vás zajímá, co právě pro-
mítáme, mrkněte na naše webové 
stránky> www.dk-ostrov.cz nebo 
si zalistujte zde v Ostrovském mě-
síčníku, kde je vždy program kina 
k nahlédnutí. 

Spoustu silných filmových zá-
žitků přejí za tým Domu kultury  
Ostrov

Martina Novotná a Monika Bínová
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Jak se Noc kostelů dostala do plzeňské diecéze
Byla zima, asi půlka ledna 2010. Jed-
noho dne jsem vyrazil na lyže na Ja-
vor na německé straně za Železnou 
Rudou. Tehdy jsem tam potkal ka-
maráda, taky kněze, který tehdy pů-
sobil v Klenčí pod Čerchovem. Byla 
s ním parta kamarádů ze Žďáru nad 
Sázavou, odkud pochází. Když jsem 
jel na lanovce s jednou z jeho kama-
rádek, prozradila mi, že pracuje na 
brněnském biskupství a na květen 
chystá druhý ročník Noci kostelů 
v České republice. V té době jsem 
pracoval taky na biskupství, jenom-
že v Plzni – hned jsme se domluvi-
li, že do toho půjdeme taky. A tak  
28. května 2010 se uskutečnila druhá 
v Česku a první v plzeňské diecézi 
Noc kostelů, která se stala známou 
a oblíbenou akcí v republice. 

Ostrovská farnost ve spolupráci 
s městem a řadou dobrovolníků při-
pravuje pro návštěvníky tradičně pes-
trý program, tentokrát v osmi koste-
lích. Novinkou bude motorkářská 
pouť, která navštíví vedle zmíněných 
kostelů také Ryžovnu, místo, kde 
kdysi stál kostel sv. Václava. V Ost-
rově je pro děti připraveno „Hledání 
poutnického pokladu“. Každoroč-
ně svůj pozdrav účastníkům akce 

Program v Ostrově 

15.00–18.00 Hra pro děti „Hledání poutnického pokladu“
Hra začíná vyzvednutím plánku na recepci v areálu kláštera 
a končí na faře u kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné. 
Děti navštíví Posvátný okrsek, kostel sv. Jakuba na hřbitově, 
Zámecký park a kostel sv. Michaela. Na jednotlivých místech 
naleznou odpovědi, které jim dohromady odhalí název pokla-
du. Tím to ovšem nekončí, a každý si svůj poklad na faře sám 
vyrobí. Následně získá certifikát poutníka.

17.00–21.00 Motorkářská pouť po krušnohorských kostelích
Všichni motorkáři jsou zváni k mimořádnému zážitku. Během 
jediné noci budou moci společně s motorkářským knězem 
Padre Patrikem a Krušnohorským spolkem přátel jedné stopy 
navštívit krušnohorské kostely na trase Ostrov, Jáchymov, 
Abertamy, Ryžovna, Horní Blatná, Pernink a Hroznětín.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

16.45 Sraz Motorkářské tour na nádvoří klášterního areálu
17.00 Vystoupení flétnového souboru ZUŠ Ostrov
17.15, 19.00 a 21.00 Komentovaná prohlídka kostela (30 minut)
18.00, 20.00 a 22.00 Pozorování oblohy hvězdářským daleko-
hledem / beseda o Sluneční soustavě (podle počasí), 30 min.

Po celou dobu akce bude volný vstup do kostela a do běžně 
nenavštěvovaných prostor kostelní krypty a věže.

Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné

17.15 „Církevní móda“, komentovaná prezentace starých a nových 
kněžských obleků
18.00 Mše svatá s požehnáním pro účastníky Noci kostelů 
19.00 Co skrývá náš kostel a proč má dvě zasvěcení? Komentovaná 
prohlídka kostela
19.45 „Ať se rozezní hudba“, koncert varhany a zpěv (Martin Ma-
tuška, Miroslava Lendělová a jejich žáci) 
20.30 „Tajemství kostelních varhan“, komentovaná ukázka,  
jak fungují kostelní varhany 
21.00 Uvítání poutníků na motorkách
21.15 „Církevní móda“, komentovaná prezentace starých a nových 
kněžských obleků
21.45 „Jak to asi chutná“, ochutnávka mešního vína 
22.15 „Cherubíni, serafíni…“, slavnostní fanfáry z kůru kostela

Hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího

15.00–18.00 Volný přístup do kostela, možnost individuální prohlídky
15.00, 16.00, 17.00 Varhanní čtvrthodinka – účinkuje Martin 
Matuška

V ostrovské farnosti se budou ještě akce konat v kostelích  
v Jáchymově, Abertamech, Horní Blatné, Perninku a Hroznětíně. 
Konkrétní program ve všech zapojených kostelích nejen v ostrov-
ské farnosti najdete na www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci 
Noc kostelů, která je dostupná pro Android i iOS.  

posílá vídeňský arcibiskup kardinál 
Christoph Schönborn. Právě tam 
Noc kostelů vznikla. V letošním po-
zdravu napsal: „Letošní Noc kostelů 
je dvojnásobně ovlivněna událostmi 
těchto dnů. Na jedné straně dlouho 
očekávaný konec pandemie, kdy se 
mnoho lidí stále bojí o své zdraví, 
a na straně druhé válka v nedaleké 
Ukrajině. Otevřené dveře kostelů 
mohou přinést poselství, že důvěra 
v evangelium může zmírnit lidské 

obavy. Naše otevřené dveře zvou ke 
společné modlitbě. Přeji všem ná-
vštěvníkům kostelů, aby zažili po-
koj a zklidnění, načerpali nové síly 
a mohli společně s ostatními přijímat 
životní výzvy budoucnosti.“ K těmto 
slovům se připojuji i já a těším se na 
setkání s Vámi v pátek 10. června na  
letošní Noci kostelů. 

P. Krzysztof Dedek,
farář v Ostrově
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Rekreace pro rodiče s dětmi – „Cirkus“
I. 13.–17. června, II. 20.–24. června
Rodinný pobyt pro rodiče a děti se uskuteční v letní 
táborové základně Manětín. Po celou dobu táboření 
je pro děti i dospělé připraven bohatý program, při 
kterém se potkáme s šaškem, budeme krotit zvířata, 
žonglovat, navštívíme šapitó cirkusu, naučíme se cho-
dit na chůdách a pokusíme se i kouzlit. 

Manětínské přenocování
3.–5. června, 1 200 Kč/os.
Oblíbené přenocování v táborové základně v Manětí-
ně. Hry v lese, netradiční sportování a vše, co k poby-
tu v přírodě patří, pro děti 8–13 let. Bližší informace 
na našem webu. Přihlášky: od 23. května online nebo 
osobně v MDDM

Olympijský běh
22. června, 18.00 hod., Zámecký park
Přihlašování pouze online do 12. června 
Nepropásněte přihlášení na 7. ročník T-Mobile Olym-
pijského běhu, který proběhne opět v Ostrově
22. června 2022. Registrace pouze online. Na místě už 
přihlášení do závodu nebude možné. Cena startovní-
ho balíčku od 1. 6. do 12. 6. 300 Kč, s tričkem 550 Kč. 

Dětský balíček 30 Kč, s tričkem 230 Kč.
Registrujte se na: www.olympijskybeh.cz/registrace

OOŠ – „50 let MDDM“
V rámci našich narozeninových oslav proběhly v Zámec-
kém parku a na hřištích MDDM sportovní netradiční 
soutěže pro mateřské a základní školy. Účast ze všech 
škol byla „100%“, počasí super, děti soutěživé a pedago-
gové milí a obětaví. A kdo vyhrál a těšil se z našich cen?
•  největší pohár za 1. místo si odnesla MŠ a ZŠ Mysl-

bekova 
• nejúspěšnější z 1. stupně byla ZŠ Májová
• nejrychlejší z 2. stupně byla ZŠ Masarykova
Všem gratulujeme a děkujeme za pěknou sportovní 
atmosféru během celého dopoledne. 
Den otevřených dveří v Manětíně proběhl 14. května 
za krásného počasí a účasti mnoha dětí i dospělých. 
Opékali jsme buřty, skákali na nafukovacích hradech, 
skoro všechny děti byly krásně, profesionálně pomalo-
vané. Dospělí využili komentované prohlídky, při kte-
rých se dozvěděli mnoho informací k výstavbě celého 
areálu. Den se podařil tak, jak jsme si všichni přáli.

Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov             

Nezapomeňte se registrovat na Olympijský běh

PROVOZ BUDOVY MDDM: Po–Pá 8:00–20:00; So+Ne 10:00–20:00
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU: všední dny: 9.00–20.00 hod., víkendy: 10.00–20.00 hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
Po–Pá na tel. 736 505 681
ZIMNÍ STADION OSTROV: sledujte aktuální situaci na FB
Kontakty: informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, zájmová činnost: 731 615 657, doprava: 736 505 683, ekonomický úsek: 735 605 685, 
zimní stadion: 601 089 332, www.mddmostrov.cz

Zámecký park 
Ostrov
30. července 
20.30 hodin

INFOCENTRUM DK OSTROV
tel.: 724 509 287
ic@dk-ostrov.cz

Vstupné 
700, 500 a 400 Kč

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

I koncert
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SPŠ Ostrov slaví kulatiny
A ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

A co vás čeká? Den nabitý zábavou 
začneme symbolicky. Ráno v 9.45 si 
osladíme dortem pro oslavenkyni. 
Snad společnými silami zvládneme 
sfouknout všech 60 svíček naráz. 
Věříme, že se přidá i hejtman Karlo-
varského kraje Petr Kulhánek, jeden 
z úspěšných absolventů SPŠ Ostrov, 
který již účast přislíbil.

 V průběhu dne se vám představí 
pět maturitních a dva učňovské obo-
ry, které lze na škole aktuálně stu-
dovat. Autoobory předvedou svou 
chloubu – plně funkční, vlastnoruč-
ně sestavený vůz „Kajpan“. Pokud 
jste soutěživí a věříte svým schop-
nostem a dovednostem, není nic 
jednoduššího než se zapojit do při-
pravovaných soutěží: výměna kola 
vozu na čas, jízda s modelem autíč-
ka na dálkové ovládání na závodní 
dráze či závod s naším nejúspěšněj-
ším jezdcem autíček, on-line kvíz 
z historie školy atd. Do budoucnosti 
nahlédnete při sledování dovednos-
tí DOBOTŮ či tanci humanoidního 

robota NAO s děvčaty z oboru veřej-
nosprávní činnost. Vaše nenechavé 
ruce a selský rozum můžete zaměst-
nat při průzkumu technických ex-
ponátů z Techmanie. Využit bude 
i prostor před školou – své protějš-
ky najdete u čtyřkolých plechových 
fešáků z autosalonu. Nezapomněli 
jsme ani na nejmenší návštěvníky, 
jim bude patřit soutěžní cesta, na 
které si vyzkouší různé technické 
dovednosti. Jako vzpomínku na 
tuto návštěvu si odnesete upomín-
kové předměty s logem školy a krás-
nou kulatou šedesátkou. A pak že 
technika není zábava!

Pokud za námi v sobotu 18. června 
2022 dorazíte, rozhodně nebudete 
litovat, neboť v malebném podkruš-
nohorském městě můžete úspěšně 
a aktivně strávit celý den, a to do-
slova, protože z oslav šedesátin na 
kopci můžete plynule přejít do Zá-
meckého parku a zúčastnit se zábav-
ného odpoledne s názvem „Den pro 
Ostrov“. Přijďte do Ostrova si nejen 

zavzpomínat, ale den si naplno užít, 
ať už jako solitér, s partou kolegů či 
spolužáků, nebo s rodinou. Na se-
tkání s vámi se těší SPŠ Ostrov.

Telegraficky: 
Maturity i odkládané maturitní ple-
sy zdárně za námi. Už víme, kdo 
v září 2022 usedne do lavic prvních 
ročníků. Naši studenti se aktivně 
zapojili do různých charitativních 
a společensky prospěšných akcí. 
Absolvovali odborné praxe v regio-
nálních podnicích. Vrcholí sportov-
ní, vědomostní a dovednostní sou-
těže. Druhé ročníky se chystají na 
turistický kurz a ty ostatní čeká ještě 
několik podnětných exkurzí. Fi-
niš školního roku 2021/2022 bude 
perný a prázdninový odpočinek za-
sloužený. Držíme palce našim repre-
zentantům a kolegům děkujeme za 
usilovnou práci.

Lenka Bardová,
SPŠ OStrov

V sobotu 18. června 2022 od 10 do 17 hodin bude areál Centra 
technického vzdělávání v Ostrově otevřen všem jeho příznivcům. Srdečně 
zváni jsou absolventi i budoucí studenti, zaměstnanci i pedagogové minulí, 
ale i budoucí, spolupracovníci, sponzoři, zvědavci z širokého i dalekého 
okolí, mladí i věkem zmoudřelí, prostě všichni ti, kdo si myslí, že Střední 
průmyslová škola Ostrov v průběhu šesti desítek let své existence 
zanechala nezapomenutelnou stopu v životech jedinců, města i kraje. 
Přijďte se přesvědčit, že SPŠ Ostrov není jen vzpomínka, ale žije právě 
teď a tady a na budoucnost připravuje sebe i své studenty.
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ZŠ MÁJOVÁ
Školní rok vstupuje pomalu, ale 
jistě do finiše. Písemky bude stíhat 
zkoušení a všichni se budou snažit, 
aby výsledné skóre bylo co nejpřija-
telnější. Zatím se ale můžeme po-
chválit v oblasti sportu. 

Po dvou letech jsme opět pořá-
dali atletické závody pro ostrovské 
školy – 22. ročník OSTROVSKÉ MI-
NITRETRY. Naši atleti skončili na 
druhém místě. Další sportovní akce 
byla Olympiáda ostrovských škol, 
pořádaná MDDM Ostrov v rámci 
oslav 50 let. Naši sportovci 1. stup-
ně si vybojovali krásné první místo 
a sportovci 2. stupně třetí místo. 
Náš tým 1. stupně se také zapojil do 
dalších soutěží, a to do Štafetového 
poháru – sportovci si doběhli do 
krajského kola, kde skončili na pá-
tém místě, a fotbalisté se probojo-
vali do finále okresního kola v Mc-
Donald´s Cupu, kde obě skupiny 
skončily na čtvrtém místě. 

Ve školním roce 2021/2022 se 
pro druhý stupeň pořádal lyžařský 
a turistický kurz. A také přebor dru-
hého stupně ve šplhu, kde se abso-
lutním vítězem stal Tadeáš Urban. 

Škola se zapojila i do vědomost-
ních soutěží. U nás se konala ce-
losvětová soutěž MATEMATICKÝ 
KLOKAN. Spolupracujeme také se 
SPŠ Ostrov v rámci propagace tech-
nických oborů. Ta připravila pro 
žáky základních škol Karlovarského 
kraje zábavné aktivity, při kterých 
účastníci zjistí, co je to technika. 
Osmáci se v šesti lekcích sezná-
mili s technickými oblastmi. Po 
úspěšném absolvování všech lekcí 
získají titul Inženýr Junior včetně 
velmi pěkného certifikátu. Cílem je 
zlepšit znalosti žáků v oblasti po-
lytechnického vzdělávání a aby vy-
užili své teoretické znalosti pomo-
cí aktivního tvoření v praktických 
činnostech. Aktivity vedou žáky 

k potřebné pečlivosti, zručnosti, 
předvídavosti, což je pro budoucí 
technická povolání nezbytností. 

Výběr žáků pátých tříd se vypra-
vil na týdenní zahraniční jazykový 
výjezd do Wunsiedelu. Zde se setka-
li se skupinou německých dětí. Žáci 
se zabývali ekologickými tématy, 
hlavním byla voda – mikroskopo-
vání, bádání, děti se podívaly do 
skalního labyrintu a prohlédly si 
naše partnerské město. Tato akce 
je naší tradicí. Takzvaný projektový 
týden strávili v Německu i sedmáci 
a osmáci. 

Na závěr připomenu i školní dru-
žinu, která pro děti pořádá po celý 
školní rok krásné akce. 

A pokud se mám vrátit zpět ke 
studiu, tak žáci devátých ročníků 
úspěšně zdolali zkoušky a přijí-
mací pohovory na střední školy  
a 29. června se „Posledními kroky“ 
slavnostně rozloučí s naší základní 
školou.

Michaela Budaiová, 
ZŠ Májová

více na www.3zsostrov.cz
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Pavel Želechovský, * 28. 7. 1947 ke 120. 
výročí narození Marcela Duchampa,  
* 28. 7. 1887

Marcel Duchamp, jeden z nejvýznam-
nějších umělců 20. století, byl mimo jiné 
tvůrcem takzvané ready-mades – sériově 
vyráběných předmětů, které prohlásil za 
umělecká díla. Jedním takovým předmě-
tem byl, dodnes ještě ve Francii používa-
ný, sušák na láhve.

Pavel Želechovský, v německém Mni-
chově žijící výtvarný umělec pocházející 
z Ostrova, objevil v září 2007 před vcho-
dem do letohrádku v Zámeckém parku 
v Ostrově, do kruhového záhonu nově 
postavený – stojanu na láhve od Marcela 
Duchampa nápadně podobný – stojan na 

MONUMENT PRO RROSE SÉLAVY, 2007
růže, přeměnil ho na stojan na láhve, dal 
tomuto dílu název Monument pro Rrose 
Sélavy* a daroval ho ke 120. výročí na-
rození Marcela Duchampa, narozeného 
přesně o 60 let dříve než Pavel Želechov-
ský, městu Ostrov. 

V roce 2022 bratr Pavla Želechovského 
Petr Želechovský Monument pro Rrose 
Sélavy zrekonstruoval. Slavnostní pře-
dání se uskuteční v sobotu 18. června 
v 16.15 hod. v rámci Dne pro Ostrov. 

* jméno Rrose Sélavy si zvolil Marcel 
Duchamp, když se v roce 1920 rozhodl pro 
dvě identity

Pavel Želechovský

Znáte místo, kde se dětem rozzáří 
oči a pusinky se začnou smát? Po-
kud ano, tak jste již byli v našem 
rodinném centru Sluníčko. Nachá-
zíme se na adrese Klínovecká 998, 
v přízemí naproti hlavnímu vcho-
du. 

Naše aktivity jsou zaměřené pri-
márně na děti, a to od útlého věku. 
Cvičení máme pro rodiče s dětmi 
od tří měsíců do dvou let. Cvičení 
probíhá ve skupinkách podle věku 
dětí. Během cvičení motivujeme 
děti říkadly, písničkami a dalšími 
pomůckami. Hernička je vybavená 
pro děti od tří měsíců do X let. Za-
tímco si děti hrají, rodiče si mohou 
dát kávu nebo jiný nápoj, který je 
v ceně symbolického vstupného.

Sluníčková miniškolka je zde pro 
děti od dvou let, které ještě nena-
vštěvují mateřskou školu. Režim je 
v rámci tříhodinového programu 
podobný jako v běžné školce. Díky 
menšímu kolektivu je větší prostor 
pro individuální přístup, a děti si 
tak snadněji zvykají, že jsou bez 
maminky.

Pro tvořivé děti nabízíme krou-
žek Ferda Mravenec. Zde děti od 
dvou let mohou tvořit bez rodičů. 
Děti pracují s nůžkami, lepidlem, 
barvami a tvoří mistrovská díla do 
domácích galerií.

Má vaše dítě rádo říkadla, zpívá-
ní lidových písní a pohyb? Pak se 
mu jistě bude líbit v našem kroužku 
Hojačky. Sem chodí děti od dvou 
let a rodičů zde není třeba.

Pokud potřebujete na úřad, k lé-
kaři nebo k holiči, můžete po před-
chozí domluvě využít hlídání vašich 
ratolestí v našem centru. Všechny 
pracovnice centra absolvovaly akre-
ditovaný kurz „Chůva pro děti do 
zahájení povinné školní docházky“. 
Dětem se tedy věnují profesionálky.

Kromě pravidelných aktivit pořá-
dáme akce například na čarodějni-
ce, Den dětí apod. Velkému zájmu 
se těší naše příměstské tábory pro 
děti předškolního i školního věku. 
Každým táborem se line nějaké 
téma, například Pirátské putování 
na Vánoční ostrov. V letošním roce 
si užijeme pohádkové putování 
a zimní olympijské hry.

Aktivity našeho centra se zamě-
řují i na dospělé. V loňském roce 
jsme měli přednášku o poporod-
ní diastáze, dentální hygieně dětí, 
besedu o vzniku projektu Jdi a po-
máhej. Velký úspěch měl také swap 
dětských věcí.

Nezaháleli jsme ani během proti-
covidových opatření. Cvičení pro-
bíhalo online, venku jsme připra-
vili cestu s hledáním pokladu, na 

Rodinné centrum Sluníčko
je klidnou oázou pro vaše děti

sociální sítě jsme dávali inspiraci 
k tvoření, pekli jsme pro zdravot-
níky, uspořádali jsme sbírku potra-
vin pro organizaci Nádech, která 
pomáhá samoživitelům.

Plánujete narozeninovou oslavu, 
ale nemáte doma dost místa? V na-
šem centru si můžete pronajmout 
prostory ideální k pořádání naroze-
ninových oslav o víkendu.

Pokud máte rádi tradice a zajímá 
vás více činnost našeho centra, sle-
dujte nás na sociálních sítích Face-
book a Instagram. Naleznete zde 
informace o dění u nás a zajímavos-
ti k minulým i současným tradicím 
a svátkům – Nový rok, Hromnice, 
Velikonoce a další.

Těšíme se na vás i vaše rozzářená 
sluníčka.

Zde odkazy a kontakty: 777 686 229
https://instagram.com/…ink
rc-slunicko@email.cz
 https://www.slunickoostrov.cz/ 

Blanka Krejzová,
Rodinné centrum Sluníčko
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PŘÍRODA A NĚCO NAVÍC V KNIHOVNĚ

ČESKO-UKRAJINSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ V KULTURNÍM DOMĚ

Přijměte pozvání na výstavu obrazů, 
jejichž autorem je karlovarský ama-
térský malíř Josef Rybáček. Josef Ry-
báček se narodil v Plané u Marián- 
ských Lázní. Dětství prožil v malé 
vesničce Dehetná na jihu okresu 
Tachov. Obecnou školu navštěvoval 
v Bernarticích a dokončil ve Stráži 
u Tachova. Díky velké zálibě v malo-
vání se rozhodl v roce 1967 nastou-
pit do učebního oboru malíř porce-
lánu pro Karlovarský porcelán. Po 
vyučení pracoval ve zdejší porcelán-
ce jako malíř a také jako dělník v ex-
pedici. Působil v porcelánce Pirken 
Hammer Březová a v porcelánce 
Moritz Zdekauer ve Staré Roli. Do 
svého odchodu do důchodu (roku 
2014) tvořil řadu unikátních maleb 
na porcelán, které se dostaly do ce-
lého světa. Jeho láska k malování 
ho provází celým životem a i nyní, 
v době zaslouženého odpočinku, 
se dál věnuje olejomalbě, a to pře-

vážně krajinných motivů. Obrazy si 
můžete přijít prohlédnout do Oran-
žerie Václava Havla, kde budou k vi-
dění až do konce června.

V červnu se také budou konat tra-
diční akce pro školky a školy – Pa-
sování na čtenáře a Řád zlaté knihy. 
První zmiňovaná akce je určena dě-
tem MŠ v předškolním věku a Řád 
zlaté knihy je předáván malým čte-
nářům 1. stupně ZŠ, kteří pravidel-
ně vyplňují čtenářské deníčky a na-
vštěvují knihovnu v rámci školní 
výuky.

Kompletní přehled akcí pro veřej-
nost naleznete v přehledu akcí, který 
je součástí Ostrovského měsíčníku. 
Podrobné informace o akcích a služ-
bách knihovny naleznete na htt-
ps://mkostrov.cz/, www.facebook.
com/knihovnaostrov. Sledovat nás 
můžete také na instagramu. Uvítá-
me jakékoli dotazy a náměty. Zasí-

lat je můžete na info@mkostrov.cz, 
nebo volejte, budeme rádi. Telefon-
ní číslo je 354 224 970. Mobilní číslo 
je 773 546 490. Kompletní telefonní 
seznam naleznete na našich webo-
vých stránkách (mkostrov.cz).

Máte-li zájem o některou z na-
šich akcí, REZERVUJTE SI, pro-
sím, vstupenku. Při malém počtu 
rezervací se může stát, že bude akce 
zrušena. Rezervaci lze provést tele-
fonicky, e-mailem, osobně, ale také 
on-line na našich webových strán-
kách, přímo u vybrané akce. Re-
zervovanou vstupenku je nutno do  
7 dnů vyzvednout, poté dojde k její-
mu zrušení.

Chtěli bychom upozornit, že od  
1. 7. dojde ke změně klasické provoz-
ní doby na letní (informace nalezne-
te na webových stránkách knihov-
ny). Těšíme se na vaši návštěvu.

kolektiv MK Ostrov

Na konci dubna se v DK Ostrov 
uskutečnilo první Česko-ukrajinské 
sousedské setkání. V prostorech 
velkého sálu kulturního domu se 
sešly ukrajinské rodiny z Ostrova 
i okolí s dobrovolníky, představiteli 
města a dalšími návštěvníky. Ukra-
jinské maminky připravily pohoště-

ní v podobě tradičních národních 
pokrmů pro své krajany i všechny 
ostatní účastníky setkání. Na sto-
lech se objevily typické koláče, čes-
nekové buchty, pomazánky a ne-
chyběl ani poctivý domácí boršč. 
Přítomné přivítali za město Ostrov 
paní Gabriela Amstibovská z odbo-

ru školství, místostarosta Ing. Ma-
rek Poledníček a ředitel kulturního 
domu Lukáš Lerch. Jejich vystoupe-
ní stejně jako často dojemné podě-
kování uprchlíků našim dobrovol-
níkům a organizacím tlumočil dr. 
Vladislav Rohovij.

Velký potlesk sklidila paní Mgr. 
Lenka Samková, která působí  
jako koordinátorka pro ukrajinské 
uprchlíky v Ostrově a okolí, a kněz 
řeckokatolické církve Andrij Pen-
juk. O doprovodný program se 
postarala děvčata z tanečního sou-
boru Mirákl a paní Inna z kyjevské 
konzervatoře se svým klavírním 
a pěveckým vystoupením. 

Ve spolupráci s ředitelkou MAS 
Krušné hory, o. p. s., paní Ing. Janou 
Urbánkovou byly předány dotazní-
ky, které zjišťovaly zájem o adaptač-
ní skupiny – hlídání dětí o letních 
prázdninách a jazykové kurzy, které 
již řada dospělých navštěvuje. Kro-
mě toho, že se na setkání na sebe na-
pojily skupiny uprchlíků z různých 
částí regionu, se zde řešily i pracovní 
nabídky a další. 

(red)
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Tady se ukažte, hokejisté!  
JEDNI Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH

O hrdinech našeho dnešního vyprávění a hlavně 
důvodech jejich pobytu na Jáchymovsku jsme si 
již něco řekli v minulém díle. Nyní jenom doplním 
několik podrobností k některým z nich.

V té první, které žalobce doktor Bu-
reš navrhoval nižší tresty v rozmezí 
od pěti do deseti let, byli Hajný, Ma-
celis, Ujčík, Stock, Jirka, Španinger 
a Červený, ve skupině druhé, kde 
podle obžaloby byli hlavní viníci 
a inspirátoři spiknutí, pak Modrý, 
Bubník, Konopásek, Roziňák a Ko-
branov. Těm obžaloba navrhovala 
tresty od deseti do pětadvaceti let.

Dne 7. října 1950 byl Státním sou-
dem Praha, předseda senátu JUDr. 
Kruk, odsouzen na 10 let za špio-
náž a velezradu. 

„Trestná činnost obviněných spočíva-
la v tom, že… od podzimu 1948 až do 
svého zatčení v Praze a cizině se spol-
čili navzájem a s jinými protistátními 
činiteli v úmyslu zničit nebo rozvrátit 
lidově demokratické zřízení, hospodář-
skou a společenskou soustavu republiky, 
a vešli za tím účelem ve styk s cizími 
činiteli. Dne 13. března 1950 v hostinci 
U Herclíků v Praze Augustin Bubník, 
Václav Roziňák, Stanislav Konopásek, 
Jiří Macelis a Zlatko Červený veřejně 
pobuřovali proti republice, jejímu lido-
vě demokratickému zřízení, společenské 
a hospodářské soustavě, Přemysl Hajný, 
Antonín Španinger, Jozef Stock a Moj-
mír Ujčík z hrubé nedbalosti umožňova-
li šíření pobuřujícího projevu. Augustin 
Bubník, Václav Roziňák a Zlatko Čer-
vený veřejně hanobili člena vlády pro 
výkon jeho pravomoci a veřejně popuzo-
vali k nepřátelským činům proti skupině 
obyvatel proto, že jsou stoupenci lidově 
demokratického zřízení…“ 

Po soudu byl převezen do Borů, 
potom od léta 1951 na Jáchymov-
sko, kde pracoval na těžbě a úpravě 
uranové rudy – nejprve tábor XII, 
Ležnice, Bytíz a také na Elku. Pro-
puštěn byl v rámci amnestie dne  
11. února 1955. 

Později mohl znovu začít hrát ho-
kej, stalo se tak díky ohromnému 
tlaku diváků, kteří si na něj vzpo-
mněli. V roce 1955 Jan Císařovský 
zorganizoval v Praze přátelské utká-
ní, k němuž se dostavil i Spartak 
Brno alias Závody Jana Švermy, a to 
i s nedávno propuštěnými hvězdami 
Bubníkem, Konopáskem a Roziňá-
kem. Štvanice praskala ve švech. 
Diváci se nemohli dočkat dlouho za-
povězených miláčků, ale z „vyšších 
míst“ přišel rozkaz – kriminálníci 
na led nesmí! Na druhý den byl Ro-
ziňák předvolán k výslechu a obvi-
něn, že to byl on, kdo nespokojeným 
fanouškům rozdával letáky a nabá-
dal je k protistátnímu chování.

Mohl nakonec hrát – ve Spartě, 
ale bylo to za cenu různých ústrků, 
a proto se od r. 1964 věnoval tre-
nérství. Nejdříve ve Spartě jako tre-
nér rezervního „B“ týmu.

Od r. 1967 byl trenérem v Cury-
chu a po r. 1968 zůstal ve Švýcarsku 
natrvalo. Zemřel dne 1. března 
1997 v Curychu. A v roce 2008 byl 
Václav Roziňák in memoriam uve-
den do nově vzniklé Síně slávy Čes-
kého svazu ledního hokeje.

Stanislav Konopásek 

Narodil se 18. dubna 1923 v Ho-
řovicích. Otec byl elektrikář, máma 
v domácnosti a měl staršího bratra. 
V r. 1933 se rodina přestěhovala do 
Prahy. Zde absolvoval gymnázium 
a dvouletou školu ekonomickou. Po 
ní nastoupil do n. p. ETA a pak pře-
šel do n. p. JAWA. 

V r. 1933 začal hrát hokej a v 15 
letech nastoupil do mužstva LTC 
Praha, kde se prosadil jako levý kří-
delní útočník. Za války byl nuceně 
nasazen v Německu. V říjnu 1945 
nastoupil na 16 měsíců vojenské 
služby a po ní pracoval v podniku 
Zdar. V r. 1947, na prvním mistrov-
ství světa po válce, byl v družstvu 
ČSR, které získalo titul mistrů svě-
ta. V r. 1948 vybojovalo na olympiá- 
dě ve Svatém Mořici 2. místo. Ne-
prohráli, ale vítězná Kanada, se kte-
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Václav Roziňák 

Narodil se 7. prosince 1922 v praž-
ském Podolí jako poslední dítě stár-
noucím rodičům. Brzy zůstal sám, 
vychovávali jej tetička se strýcem, 
jenž se stal jeho poručníkem. 

Aktivním sportem, zocelujícím 
tělo i duši, žil naplno od útlého 
věku. Byl členem juniorské veslařské 
čtyřky, za národní tým hrál pozem-
ní hokej, ovšem nejdále to s hokej-
kou v ruce dotáhl v ledním hokeji. 
Začínal v SK Podolí, pak byl od r. 
1947 oporou LTC, coby pravé křídlo 
elitního útoku.

Nicméně na mistrovství světa v r. 
1947 jel ještě jako člen SK Podolí.

V pondělí 13. března 1950 byl 
účasten posezení „U Herclíků“ a spo-
lu s většinou ostatních byl zatčen.

Po několikaměsíční přípravě na 
Pankráci mohl být zahájen neveřej-
ný proces „Modrý a spol.“. Obžalo-
vaní byli rozděleni do dvou skupin. 
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rou remizovali 0:0, měla lepší skóre, 
a tak se museli spokojit s titulem 
mistrů Evropy. V r. 1949 ve Stoc-
kholmu na mistrovství světa poprvé 
porazili Kanadu a stávají se mistry 
světa. Doma byli přivítáni jako hrdi-
nové a další rok měli obhajovat titul 
šampionů v Londýně. 

Hokejová radost je však zastíněna 
politikou. 25. únor a komunistický 
puč nastartovaly represe a dohled 
nad všemi lidskými aktivitami. Po 
ovládnutí politických sfér přichází 
na řadu i sport. Již ve Svatém Mořici 
hráči hlasovali, zda se vrátí zpátky. 
Rozhodli se vrátit.

Je potřeba se zmínit, kdo byl pro 
zůstat v zahraničí – Modrý, Oldřich 
Zábrodský, Sláma, Konopásek, Tru-
sílek, Roziňák a Němec, proti Vla-
dimír Zábrodský, Bubník, Bouzek, 
Hainý, Kobranov, Charouzd.

11. března 1950 se hráči na ruzyň-
ském letišti připravují k odletu na 
mistrovství světa do Londýna. Přišlo 
rozhodnutí z vyšších míst: odlet od-
ložen. Dle zdůvodnění proto, že re-
portéři Čs. rozhlasu nedostali víza. 
V pondělí 13. března bylo hokejistům 
oznámeno, že se nikam neletí. Večer 
se sešli v hospůdce U Herclíků, kde 
později dali najevo své názory, a po 
policejním zásahu se všichni, kromě 
kapitána Zábrodského, objevili ve 
vyšetřovací cele. Konopásek nejprve 
v Bartolomějské a pak na Pankráci.

Po několikaměsíční přípravě na 
Pankráci mohl být zahájen neve-
řejný proces „Modrý a spol.“. Dne  
7. října 1950 byl odsouzen na 12 let 
za špionáž a velezradu. Putoval na 
plzeňské Bory. Poté v r. 1952 byl pře-
vezen do Jáchymova a umístěn do 
tábora XII, kde fáral v blízké šachtě. 
V r. 1953 se dostal do tábora „L“, na 
pracoviště OTK do skladu drobilky 
č. 2. Po tři čtvrtě roce byl přesunut 
na šachtu Svornost a počátkem r. 
1955 zpět do lágru „L“, odkud byl 
v březnu 1955 propuštěn jako po-
slední hokejista na amnestii prezi-
denta Zápotockého.

Po návratu nesměl hrát I. ligu 
a nastoupil v Tatře Smíchov, kde se 
i vyučil strojním zámečníkem. Až 
v r. 1957, kdy se oženil, mu bylo na-
bídnuto místo ve Spartě, kde hrál 
6 let. Od r. 1962 hrál za Motorlet 
Praha, v r. 1964 po absolvování kur-
zu trenéra zde trénoval. V r. 1965 si 
podal žádost o trenérství v zahraničí 

a přes odpor mohl odjet do Polska, 
kde trénoval GKS Katowice. Byl to 
sestupující klub, ale za jeho působe-
ní vyhráli dvakrát mistrovství Pol-
ska. Po návratu z Katowic v r. 1968 
ještě pomáhal při tréninku a zájez-
dech Karlu Gutovi. Mezitím již 30. 
července 1968 byli hokejisté Nej-
vyšším soudem rehabilitováni. Od 
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r. 1969 pracoval v Pragoinvestu a na 
generálním ředitelství ČKD, odkud 
odešel v r. 1983 do důchodu. 

Zemřel v ranních hodinách dne 6. 
března 2008. Později, 4. listopadu 
2008, byl uveden do Síně slávy čes-
kého hokeje.

Co říci závěrem?

Hokejisté, mistři světa, byli mezi 
vězni hodně populární, jejich pověst 
je předcházela. I mnozí bachaři je 
znali, ale to již nebylo vždy příjem-
né. Na táboře XII v rámci represí po 
hromadném útěku muklů toho také 
dost zkusili. Měli svým způsobem 
štěstí, že se nakonec i ti, kteří byli 
odsouzeni k delším trestům, z krimi-
nálu dostali relativně brzo. Ovšem 
v případě Ing. Bohumila Modrého, 
který se narodil 24. září 1916 v Pra-
ze, to bylo na poměrně kratší dobu 
než ostatní, neboť 21. července 1963 
umírá na následky práce v jáchymov-
ských uranových dolech.

Lubomír Modrovič
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ČERVNOVÉ OHLÉDNUTÍ

Do nedalekých Karlových Varů ne-
jen díky blahodárným léčivým pra-
menům co chvíli zavítá slavný ná-
vštěvník, známá osobnost politiky, 
kultury, byznysu. Bylo tomu tak již 
v dávné historii a bude tomu tak jis-
tě i v budoucnu. Vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna, ruský car Petr Veliký, 
rakouská císařovna Alžběta, známá 
jako Sissi, ale i Friedrich Schiller, 
Ludwig van Beethoven, Johann 
Wolfgang Goethe, Niccolo Pagani-
ni, Fryderyk Chopin, Jan Evange-
lista Purkyně, Johannes Brahms, 
Antonín Dvořák, Alexej Tolstoj, to 
je jen krátký výčet z minulosti. Dnes 
sem přijíždí hvězdy jako Jude Law, 
Antonio Banderas, John Malkovich, 
Robert De Niro a další. Některé z vý-
značných osobností při svém pobytu 
v Karlových Varech zajely také k nám 
do Ostrova. A jednu takovou osob-
nost si právě dnes připomeneme. 

Před 120 lety zavítal do Karlových 
Varů panovník z dalekého Orientu,  
perský šáh Musaffer Eddin. V mno-
hém osvícený panovník přijel do 
lázní 4. června 1902 a zdržel se více 
jak měsíc. Na horní nádraží v Kar-
lových Varech dorazil vlakem z Li-
pska v 7.54 hod. Početný vládcův 
doprovod by se do běžného vagonu 
jistě nevešel. Perský vládce přijel ve 
speciálním vlaku, který byl složený 
z jednoho jídelního, dvou salónních 
a sedmi osobních vozů. Celou řadu 

pak ještě uzavíraly tři zavazadlové 
vagony. Není bez zajímavosti, že 
perský šáh Musaffer Eddin měl z jíz-
dy po železnici strach. Vlak tak ne-
směl během jízdy překročit rychlost 
30 km/hod. Při cestě do Karlových 
Varů se kdesi v Sasku strojvůdce 
zapomněl a nepatrně zrychlil. Šáh 
však ihned použil záchrannou brz-
du a rychlé jízdě učinil přítrž.  

To ráno na horním nádraží čekali 
nejen davy zvědavců, ale především 
význační zástupci města a okresu, 
kteří se jali významného hosta uví-
tat. Po slavnostním ceremoniálu 
vyrazil šáh do hotelu Savoy, kde pro 
něj bylo rezervováno celé 1. patro. 
Před hotelem čekaly vladaře opět 
davy lidí a nechyběly ani slavnost-
ní projevy. Mnoho o samotné léčbě 
vladaře z Orientu známo není, nej-
častěji popíjel léčivou vodu Tržního 
pramene, na masáže docházel do 
Císařských lázní. Zde také využíval 
proslulý Zanderův sál s nejmoder-
nějším cvičebním nářadím. Během 
svého pobytu šáh navštívil snad 
všechna výletní místa v okolí. Na 
vyjížďky vyrážel do Březové, Dalo-
vic, navštívil i Knollovu porcelánku 
v Rybářích. 

Pro nás je však podstatné, že per-
ský šáh Musaffer Eddin navštívil 
16. června 1902 také Ostrov. Na lov 
do Ostrova přijel na pozvání prin-
ce Viktora Salvátora z Isenburgu. 

Perský šáh před zámkem vyznamenává kapitána Karla Kopperu a kapelníka Heinricha Kermicha. 
Snímek převzatý z publikace: Festschrift zur 400 Jahrfeier des deutschen bürgerlichen Schützenverei-
nes Schlackenwerth, 1935.

Příjezd prvního neevropského pa-
novníka očekávaly v ulicích a parku 
zástupy lidí. Před zámkem pak vzác-
ného hosta přivítaly všechny městské 
spolky. Hold vzácnému hostu vzdali 
nastoupení ostrostřelci. Při přícho-
du vladaře zahrála kapela perskou 
hymnu. Odpolední lov v oboře „Tier- 
garten“ se zřejmě vydařil. Perský 
šáh na závěr své návštěvy Ostrova 
vyznamenal kapitána Karla Koppe-
ru a kapelníka Heinricha Kermicha 
Stříbrnou perskou medailí za záslu-
hy. Šáh také na věčnou paměť zapsal 
persky poděkování do pamětní kni-
hy ostrostřelců. Nápis v překladu 
zní: „Dnes, 9. dne měsíce Rebil-awel, 
jsme byli pozváni na loveckou slav-
nost do paláce prince Isenburga, 
která proběhla velmi příjemně. 1320 
Hedschra odpovídá 16. 6. 1902 křes-
ťanského kalendáře.“ Šáhova slova 
se dochovala díky brožuře vydané 
u příležitosti 400. výročí založení 
ostrostřelců. Snad se jednou nalezne 
i samotná pamětní kniha, a my se 
tak dozvíme další zajímavé střípky 
z historie našeho města. 

Na závěr ještě malá poznámka: 
Zmiňovaný princ Viktor Salvátor 
z Isenburgu (29. února 1872 – 4. února  
1946) byl synem Marie Luisy Rakous-
ké, princezny toskánské, a Karla 
prince z Isenburg-Büdingen. Marie 
Luisa byla přitom sestrou tehdej-
šího majitele ostrovského panství 
Ferdinanda IV. Toskánského. Prin-
ce Viktora Salvátora nepojila k Os-
trovu jen šlechtická rodová linie. 
11. dubna 1908 si vzal za manželku 
Leontinu Rohrer, která se narodila 
27. ledna 1886 v Ostrově v domě č. 
p. 54. Její otec byl Anton Rohrer, 
panský lékař velkovévodství toskán-
ského. Otec matky Antonie, rozené 
Hartmann, Karel Hartmann býval 
hospodářským radou toskánského 
velkovévodství a byl držitelem vel-
kovévodského občanského zásluž-
ného řádu. Hartmannova rodina 
bydlela v Ostrově v č. p. 48. 

Josef Macke

S NÁDECHEM ORIENTU
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DISCGOLFOVÁ LIGA
ZAVÍTALA DO OSTROVA
Druhou zastávku měla letošní Severozápadní 
discgolfová liga v Ostrově, kam zavítalo 48 hráčů 
a hráček z 50 možných. Ti si přijeli vyzkoušet naše 
hřiště obohacené o další 4 jamky vytvořené pouze 
pro tento turnaj. Vstříc soutěži se na ranní rosou 
zahalené hřiště vydali discgolfisté a discgolfistky, 
z nichž se vrátil s nejlepším skóre napříč katego-
riemi František Filip. Ten si stihl před obědovou 
pauzou nahrát na druhého náskok 7 hodů. Po 
obědové pauze se za již za slunného počasí sou-
těžící znovu rozešli na zbývající dvě kola. Příští 
zastávkou bude turnaj v zámeckém parku Chyše. 

(red)
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INFORMACE O VYDÁNÍ: Ostrovský 
měsíčník vydává město Ostrov se sídlem 
Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  
Ostrov, IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks 
měsíčně. Vydáno dne 1. června 2022.
TERMÍN UZÁVĚRKY: Uzávěrka pro 
příspěvky a inzerci do červencovévého čísla 
je 15. června. Příspěvky doručené po tomto 
datu budou zveřejněny jen ve výjimečných 
případech.
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: Příspěvky do měsíč-
níku nám můžete zaslat na adresu: 
mesicnik@ostrov.cz, případně donést osobně 
do Infocentra Domu kultury Ostrov.
PRO INZERENTY: Objednávky inzerce 
zasílejte na adresu  
inzerce@ostrovskymesicnik.cz
ŠÉFREDAKTOR: Roman Kořinek

VAŠE PŘÍSPĚVKY: Maximální rozsah  
příspěvků do měsíčníku je omezen na  
2 200 znaků s mezerami, tj. asi 350 slov nebo 
30 řádků. Redakce si vyhrazuje v případě 
potřeby právo krátit a upravovat příspěv-
ky. Redakce si vyhrazuje právo v případě 
potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků. 
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM. Za obsahovou 
správnost příspěvků redakce nezodpovídá. 
Redakce nezodpovídá za obsah placené in-
zerce. U příspěvků, které budou dodány po 
uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to 
ani v případě placené inzerce.
REDAKČNÍ RADA (A-Z): Lukáš Lerch, Josef 
Macke, Dita Poledníčková, Petr Jakubes.
DISTRIBUCE: Doručování Ostrovského 
měsíčníku zprostředkovává Česká pošta. 

V případě potíží s doručením aktuálního čísla 
se obraťte na číslo: 734 875 980. Měsíčník 
je zdarma dodáván do každé domácnosti 
v Ostrově.
GRAFIKA: Růžolící chrochtík, s. r. o.,  
Komenského 1100, Řevnice
TISK: AZUS Březová s.r.o., U Přádelny 88, 
357 03 Svatava, http://www.azus.cz
REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk územ-
ního samosprávního celku.
WEBOVÉ STRÁNKY: www.ostrovskyme-
sicnik.cz. Aktuální vydání OM v elektronické 
podobě je na těchto stránkách vždy nejpoz-
ději do 1. dne příslušného měsíce.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Zrekonstruované koupaliště Ostrov,  
foto Marek Poledníček.
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Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z minulého čísla je 
diskař Ludvík Daněk. Z úspěšných luštitelů jsme 
vybrali Irenu Balkovou z Ostrova, která si může 
v infocentru domu kultury vyzvednout dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu kultury 
Ostrov. Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. června na e-mail: mesicnik@ostrov.
cz; případně doručte do Infocentra v Domu kultu-
ry Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných odpo-
vědí opět vylosujeme výherce, který získá vstu-
penky na některou z kulturních akcí Domu kultury 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském 
měsíčníku. Redakce měsíčníku vám děkuje za zá-
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle při luštění. 
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfa-
soft, s. r. o.

Skupina, jejíž název se ukrývá v dnešní tajence, se 
věnuje tanci. Díky svým choreografiím a emoční-
mu vyjádření dokážou její tanečníci promlouvat 
k divákům a přiblížit jim příběhy současné i z minu-
losti. Skupina spolupracuje s lektory od nás i ze za-
hraničí a na svém kontě má nespočet titulů mistrů 
České republiky a 3 tituly mistrů světa. Jejím stálým 
sídlem je Dům kultury v Ostrově, kde prezentuje 
i své celovečerní programy. Vznikla před 27 lety 
a celé toto období pracuje pod vedením své umě-
lecké vedoucí a trenérky. 

Tajenka křížovky o ceny

Koordinátor pro ukrajinské uprchlíky v Ostrově a okolí  
Координатор з питань українських біженців в Oстрові та в околицях

Telefon: +420 727 964 059 ( i VIBER) 
Mail: ukrajinci.ostrov@seznam.cz 

Osobně v Domě kultury Ostrov: Úterý 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 
Nebo po domluvě. 

Obracejte se na mne s vašimi požadavky a starostmi, společně
se je pokusíme vyřešit. Také můžete být mým prostřednictvím
informováni o akcích ve městě. Těším se na spolupráci.
Společně to zvládneme. 
Mgr. Lenka Samková

Телефон: +420 727 964 059 ( також VIBER) 
Mail: ukrajinci.ostrov@seznam.cz 

Особисто в Будинку культури Oстрова: 
Вівторок 14.00 – 17.00
Четвер 9.00 до 12.00. Або за домовленістю. 

Звертайтеся до мене з вашими проханнями і турботами,
разом ми спробуємо їх вирішити. Ви також можете бути
поінформовані через мене про дії в місті. Сподіваюся на
співпрацю. Разом ми впораємося. 
Ленка Самкова

JAK SE VÁM LÍBÍ NOVÝ 
OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK? 
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VÁM 
PŘEDSTAVÍME AUTORA 
NOVÉ GRAFIKY, KTERÝM 
JE GRAFICKÉ STUDIO 
RŮŽOLÍCÍ CHROCHTÍK.
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM

RC MODELY TRUCKŮ

PREZENTACE SPOLKŮ
A ORGANIZACÍ 

MĚSTA OSTROVA

DREZURA KONÍ

POHÁDKY

DEN PRO 
OSTROV

14.30 a 16.00 hod. 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
PARKU (sraz před Bílou bránou)

21:00 
KONCERT KAPELY ŽLUTÝ PES  
S ONDŘEJEM HEJMOU

18:00 
KONCERT KAPELY PJENA

Sobota 18. 6.
14:00–22:00 hod.


