
MDDM OSTROV 
 
ZÁPIS DO JARNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ 
od 1. března  
Přihlášky online nebo osobně v MDDM. Přihlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. Kurzovné: 550 Kč/10 lekcí. Kurzy 
probíhají v bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost zahájí v týdnu od 2. 4.  
Nabídka kurzů plavání: 
Út 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci  
St 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci  
Čt 15.00-16.00 hod.: neplavci, plavci  
Čt 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci  
 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OSTROVEM 
2. března 15.00 hod. 
Masopust je oblíbenou maškarní zábavou, při které se lidé veselí, hodují a převlékají se do rozmanitých kostýmů.  
V dnešní době se maskám na masopustních průvodech meze nekladou. Hlavní náplní masopustu je především 
pobavit se a vymyslet si co nejoriginálnější přestrojení. 

Vezměte masky a pojďte s námi masopustním průvodem. Sraz na Mírovém náměstí před Domem kultury. Průvod 
povedeme ulicemi města se zastávkami u pošty, před Plackou, u staré radnice a zakončíme jej u Ekocentra veselicí 
s muzikou, tancem a tradičními masopustními dobrotami. Ohodnotíme nejlepší dětské i dospělé masky. Na akci vás 
zveme spolu s Ochotníky Ostrov a Domem dětí.  
 
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – JARNÍ KVÍTÍ 
do 15. března 
Výtvarná a rukodělná soutěž pro děti ve dvou kategoriích: 5-8 let a 9-12 let. Tvořit můžete libovolnou technikou, 
fantazii se meze nekladou. Soutěžní práce označené jménem, věkem, kontaktem, u kolektivu i počtem dětí, 
odevzdejte nejpozději do 15. března v MDDM Ostrov.  
Výstavu všech soutěžních prací můžete navštívit od 20. března do 26. dubna v přízemí MDDM. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v domě dětí v rámci velikonoční výtvarné dílny 18. dubna, kdy vyhlásíme  
a odměníme tři vítěze z každé kategorie.      
 
ZÁVOD NA AUTODRÁZE 
25. března 16.00-18.00 hod. 
Krajský přebor mládeže - otevřený závod kategorie PR 24 na naší 28m dlouhé autodráze. Vlastní model s sebou. 
Přihlášky: na místě v den konání závodu u pana Moce 
 
OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL 
26. března 10.00-12.00 hod. ZŠ Masarykova  
NETRADIČNÍ BĚŽECKÁ ŠTAFETA 
Druhá soutěž v rámci OOŠ proběhne v areálu ZŠ Masarykova a budeme soutěžit v běhu a to v netradiční podobě. 
    
OSTROVSKÝ POHÁR  
30. března 9.00 hod. MDDM 
Nadšené malé i velké automodeláře zveme na soutěž v kategorii PR 24 do Domu dětí. Vlastní model s sebou. 
Přihlášky: do 28. března na adresu g.moc@email.cz 
Startovné: 50 Kč  
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝ BĚH 
do 31. března 100 Kč/ 300 Kč 
Mezinárodní Olympijský den slavíme největší běžeckou akcí v České republice. V rámci T-Mobile Olympijského běhu 
2018 vyběhlo na různých místech republiky přes 75 tisíc běžců – ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích 
nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. 
V rámci T-Mobile Olympijského běhu neběháte pouze pro sebe, část startovného jde na podporu charitativní 
činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních 
prostředků. A s vaší podporou dokáže nadace pomoci dalším mladým sportovcům k plnění jejich snů. 
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Nepropásněte první vlnu přihlašování na T-Mobile Olympijský běh, který proběhne opět v Ostrově 19. června 2019. 
Pokud přihlášení stihnete do 31. března, startovné vás přijde na 100 Kč, na 300 Kč pak včetně originálního trička. Ti, 
co se registrují až po 31. březnu, zaplatí za startovné 150 Kč, 350 Kč i s tričkem. Děti mají registraci zdarma a 
novinkou je triko i pro děti za 150 Kč. 
Konečná uzávěrka online přihlášek je stanovena na 12. června. Po tomto termínu nebude možná registrace ani na 
místě v den závodu. Registrujte se na www.olympijskybeh.cz/registrace 
 
Připravujeme: 
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
18. dubna 9.00- 12.00 hod. 70 Kč 
Tvořivý program na velikonoční prázdniny pro školní děti od 6 let. Tvořit budeme z proutí, chybět nebudou ani 
dekorace z vajec, zkusíme si i velikonoční výzdobu oken a stolu. 
Přihlášky: od 8. 4. online nebo osobně v MDDM.  
 
PŘIPRAVUJEME 
Sám sobě soupeřem 
13. dubna 14.00-17.00 hod. 
Přijďte si vyzkoušet, jak jste na tom po zimě se svojí fyzičkou. Připravili jsme pro vás jednoduché pohybové i vytrvalostní 
testy, které si můžete na místě hned vyhodnotit. V případě nepřízně počasí proběhne akce v budově MDDM.  
 
PROVOZ BUDOVY MDDM 
Po-Čt 8.00-20.00 hod.; Pá 8.00-18.00 hod. 
 
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
Do 22. 3. hřiště uzavřena. Vstup na sportoviště je možný v závislosti na počasí jen po dohodě s pracovníky MDDM. 
 
ZIMNÍ STADION 
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěnce Zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB. 
 
KONTAKTY 
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, doprava, ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek: 736 505 685, zimní 
stadion: 601 089 332 
www.mddmostrov.cz 
e-mail: mddm@mddmostrov.cz 
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