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OSTROVSKÝ
MĚSÍČNÍK VII. ročník 2005Z
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Body pro Ostrov
Málokdo může sledovat ranní programy českého rozhlasu.
Patří k nim, mezi osmou a devátou vysílaný, velmi zajímavý
a obsažný pořad, nazvaný „Jak to vidí“ – rozhovory s vý-
znamnými osobnostmi z nejrůznějších oborů. V úterý 8. února
se tak rozhlasová redaktorka setkala – a ne poprvé – s před-
sedkyní Akademie věd České republiky paní prof. Rndr.
Helenou Illnerovou. Hned na začátku vzpomněla paní profe-
sorka na nedávnou událost, která ji mimořádně zaujala a po-
těšila. V pardubickém zámku byly 27. ledna letošního roku
předávány ceny z Celostátního kola chemické olympiády.
První místo získala oktavánka Gymnázia v Ostrově, Eva
Pluhařová, druhé místo student téhož gymnázia Jiří Jenčík.
A to, jak paní profesorka uvedla, ve velikém předstihu před
ostatními soutěžícími. Dodala také, že takové umístění v rámci
jediného ústavu, nepočítaje v to řadu předchozích úspěchů,
není náhodné a že na jeho počátku stojí nepochybně osobnost
mimořádně schopného a zaujatého pedagoga. Pan profesor
Rndr Vladimír Vít takovou osobností skutečně je. Svědčí
o tom řada cen, které už jeho žáci získali: kromě těch letoš-
ních to byla bronzová medaile na Mezinárodní chemické
olympiádě v nizozemském Gröningen 2002, stříbrná meda-
ile na stejné olympiádě v Athénách 2003 a konečně Zlatá
medaile v německém Kielu 2004, všechny tři pro Evu Pluha-
řovou a bronz a stříbro pro tehdejšího studenta ostrovského

gymnázia, dnešního vysokoškoláka Jaroslava Nunváře na Me-
zinárodní biologické olympiádě v Minsku 2003 a v austral-
ském Sidney 2004. Tyto očividné úspěchy pedagogického
působení pana profesora Víta dotvrzuje i věta z publikovaného
rozhovoru s Evou Pluhařovou (Karlovarské noviny z 3. 9.
2004): „Chemie mne nefascinovala odjakživa, milovat jsem ji
začala až tady, na gymnáziu…“ Nejde tedy jen o předávání vě-
domostí,byť i bohatých, ale i o vloženou jiskru zaujetí, které je
nutnou součástí vědecké práce. O tom všem byla řeč. Pro mne,
jako občanku Ostrova, byla slova paní profesorky Illnerové

k opravdové a hluboké radosti i hrdosti. Historie českého
Ostrova bude mít teprve šedesát let a její stavba, její příští
obrysy se formují také díky osobnostem, které z tohoto
města vzešly a díky těm, kdo jim pomáhaly osobnostmi se
stát. Ať už jde o jakýkoliv obor lidské činnosti. Protože té-
matem rozhovoru s paní profesorkou Illnerovou bylo zamyš-
lení nad významem historické paměti, zmínila se v souvis-
losti s Ostrovem i o významné vědecké osobnosti předminu-
lého století, rakouském fyziku a chemikovi Josefu Losch-
midtovi (1821 - 1895), který pocházel z blízkých Počern a za-
hájil svou vědeckou dráhu v letech 1833 - 1837 studiem na
tehdejším ostrovském piaristickém gymnáziu. Jeho objevy
v oboru chemie a fyziky byly v celém rozsahu a souvislostech
oceněny až v devadesátých letech dvacátého století a v říjnu
2003 mu byla na zdi klášterního areálu odhalena pamětní
deska, za účasti představitelů Masarykovy univerzity v Brně
i Akademie věd České republiky. Stalo se tak při příležitosti
oslav padesátého výročí Gymnázia v Ostrově. Sepnuly se
další články onoho řetězu lidského poznání, přesahujícího
hranice zemí i národností v minulosti stejně jako do budouc-
nosti. Protože všechny hranice mohou dnes ostrovští medai-
listé překročit a nepochybně to také učiní. Blahopřejme
Ostrovu k nim, k jejich pedagogovi i jejich ústavu. A ovšem
jim samým, a to nejen pro úspěchy současné a budoucí, ale
hlavně k tomu, že se mohou bez jakéhokoliv omezení naplno
věnovat práci, kterou mají rádi. Málokdo může sledovat
ranní rozhlasové vysílání, ale právě o tomhle by měli vědět
v Ostrově všichni.           

Z. Čepeláková
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Navštivte elektronický Ostrov na adrese www.eOstrov.cz
V průběhu měsíce února byl zprovozněn nový internetový portál pro obyvatele i návštěvníky našeho města. Cílem tohoto pro-
jektu je přehledně uspořádat vše, co lze z Ostrova na Internetu najít. Ve spolupráci s kabelovou televizí přinášíme novinky
z Ostrova a okolí a za podpory dalších subjektů publikujeme program kulturních akcí v Ostrově. Případní návštěvníci stránek
zde dále naleznou vyčerpávající informace z oblasti historie města a připravujeme také zprávy z kroniky. Své místo zde na-
leznou zajímavé projekty propagace města. V neposlední řadě je zde i návštěvní kniha, kde nám můžete napsat své připo-
mínky a náměty. Věříme, že se tento portál zabydlí mezi vašimi oblíbenými stránkami, a že každá cesta na Internet započne
na adrese www.eOstrov.cz.            Ing. Marek Poledníček – ředitel DK Ostrov

Školní třída v piaristickém gymnáziu

Gymnázium Ostrov dnes
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V průběhu měsíce dubna a května 2005 budou v rámci jar-
ního úklidu rozmísťovány na území města kontejnery na ob-
jemné odpady, které zde mohou občané odložit. Kontejnery
jsou přistavovány vždy v pátek odpoledne, pokud budou v so-
botu plné, budou vyvezeny a znovu přistaveny a během do-
poledních hodin v neděli budou odklizeny. Plán celé akce je
umístěn na úředních deskách ve městě, v kabelové televizi
a občané se mohou informovat u správců bytů i přímo na od-
boru správy majetku města - tel. 353 808 618 – p. Hlavsová,
nebo u Ing. Labíka ze spol. TIMA-CS s r.o. tel. 724 036 778.

Důrazně žádáme všechny občany města, aby svým odpo-
vědným přístupem pomohli ke zdárnému provedení celé

akce a neumisťovali do přistavených kontejnerů odpady,
které tam zásadně nepatří: 
• NEBEZPEČNÉ ODPADY lze předávat pouze ve sběrném

dvoře v areálu spol. TIMA-CS, 
• SKLO, PAPÍR, PLASTY - odpady podléhající třídění 

(umisťovat do příslušných zvonů nebo na sběrný dvůr!)
Do kontejnerů se vejde více ostatního odpadu, nehledě na to,
že musí být prováděno následné třídění odpadů před odvozem
na skládku a v neposlední řadě je nutné provést úklid stano-
viště, protože odpady z přeplněných kontejnerů vypadávají. 
Děkujeme občanům za pochopení a věříme, že akce bude
plně využita zejména těmi, kteří nemohou v průběhu roku
velkoobjemový odpad odvážet do sběrného dvora. 
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zve všechny maminky na mateřské dovolené a jejich děti ve
středu 23. března od 15.30 hod. na „Velikonoční odpoledne
v MC“ (přijde k nám velikonoční zajíček s nadílkou – přihlášky
nutné předem). Od 11. do 13. března bude v prostorách MC
probíhat „jarní burza“ dětského i dospěláckého oblečení a hra-
ček. V pátek od 16.00 – 18.00 hod. PŘÍJEM, v sobotu od 10.00

– 16.00 hod. PRODEJ, v neděli od 11.00 – 13.00 hod. VÝDEJ.
V neděli 13. března od 14.00 hod. proběhne také další „Vítání
miminek v MC“, přihlásit svá miminka můžete do 7. 3. 05
přímo v MC nebo na tel. 602 747 447 (L. Kottková). Bližší infor-
mace o všech akcích získáte také na letáčcích MC, v Infocentru
u D. Kolovratníkové nebo na www.sweb.cz/mcostruvek. 

vydává Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc.
Distribuce je zdarma do každé domácnosti v Ostrově. 
Redakční uzávěrka je vždy do 12 hodin 
15. dne předcházejícího měsíce. 
Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.

Grafická úprava, zlom: Studio Rubens s.r.o.
Tisk: Dolejší Karlovarská tiskárna s.r.o., 
Šéfredaktor: Lenka Bardová. 
Redakční rada: Bc. Jan Bureš, Milan Matějka, ing. Marek
Poledníček, Bc. Jitka Samáková, Vojtěch Písačka. 
Redakční rada OM neodpovídá za obsah 
vloženého programu kin DK Ostrov.
Příspěvky a dotazy: podatelna MěÚ tel.: 353 801 111.
Příspěvky, inzerce a reklamy:
Informační centrum v Domě kultury, tel. č.: 353 612 931.
Registrační značka: MK ČR E 2001

Poradna pro rodiče a děti
Ve své činnosti pokračuje poradna pro děti a rodiče, kterou
zajistilo Město Ostrov v rámci Koncepce řešení patologických
jevů u dětí a mládeže.
Termíny poradny v roce 2005: 12. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4.,
11. 5. a 15. 6. 2005 od 16.00 do 18.00 hod. Poradnu mohou
navštívit děti, rodiče nebo děti v doprovodu rodičů. Náplní
poradny je první kontakt, poradenství a krizová intervence
v oblasti užívání drog, alkoholu, šikany, krádeží, výtržnictví
a jiných problémových chování dětí, dále zanedbání výchovy
dětí, pohlavního zneužívání dětí včetně dětské prostituce.
Poradna je umístěna v Domě kultury v Ostrově, č. dv. 115. 

1. - 11. 3. práce s internetem- dopoledne vyhrazeno pro ma-
minky na MD – Děti si hrají, maminky surfují – přihlášky v kni-
hovně.
14. - 25. 3. Babi, dědo, pošli mi to mailem! ...aneb mi to také
zvládnem – hodinové lekce práce s internetem pro seniory –
přihlášky v knihovně, V odpoledních hodinách 0,5 hodiny in-
ternetu zdarma, 31. 3. soutěž O nejlepší velikonoční mazanec
– přihlášky v knihovně. Pro děti tombola – hlavní výhry – pou-
kaz na účast na akci Noc s Andersenem – z pátku 1. 4. do so-
boty 2. 4. - program: soutěže, čtení pohádek, diskotéka, možná

přijde i kouzelník, sázení stromu se zlatými jablky, vaření po-
hádkové kaše, chat pro nejmladší.
Nesehnali jste svůj oblíbený časopis či noviny – nevadí. V čítár-
ně je pro Vás připraveno celkem 137 titulů časopisů a novin.
K dispozici jsou vždy poslední čísla periodik (nepůjčují se
domů), ostatní se půjčují na 1 týden. K návštěvě čítárny pro
čtení časopisů nepotřebujete čtenářský průkaz, ten je zapotřebí
v případě, že si časopis budete chtít půjčit domů.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel. 353 842 528,
osobně v knihovně nebo na www.knihovna.ostrov.cz.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v březnu 2005
05. 03. Okolím Karlových Varů – Kroková dieta 
12. 03. Pravěké keltské a slovanské hradiště 

u Radošova
19. 03. Z Krásného Jezu do Lokte po kolejích
26. 03. Bezvěrov – Vlkošov – Zbraslavský vrch – Štědrá
27. 03. Velikonoční výstup na Mědník
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) bu-
dou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín
ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky
na Karlovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové ad-
rese http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku (Infor-
mační centrum – Sport - KČT) webových stránek města
Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou
volně přístupny i pro nečleny Klubu českých turistů.

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda odboru KČT, při TJ Slovan Karlovy Vary

Mateřské centrum Ostrůvek

Změna stavu obyvatel
města za leden 2005
narodilo se 13 dětí, zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se 21
občanů, odstěhovalo se 29 občanů, sňatek uzavřely 2 man-
želské páry.
Celkový počet obyvatel města Ostrov k 31. 1. 2005 byl 17 017. 

Městská knihovna – březen do knihovny vlezem!
Březen měsíc internetu.

Odbor SMM MěÚ Ostrov

22. 4. - 24. 4. 2005
Brigádnická 1032

Hlavní třída 1083

Hlavní třída 983

Hlavní třída 937-9

Hlavní třída kř.
Klicperova

Klicperova 751

Lidická 1353

Lidická knihovna

Lidická S.K.Neummana

Lidická Mánesova

Mánesova u trafa

Mánesova 1003

Masarykova 696

Vančurova 1086

Penzion pro 

důchodce 1365-7

29. 4. - 1. 5. 2005 
Družební 1323

Družební 1282

Jungmannova 1263

Kollárova 1269

Kollárova 1129

Lidická 1331

Májová 1157

Masarykova (večerka)

Masarykova 1149

Palackého 767

Severní u "Kolečka"

Severní 1168

Šafaříkova 673

Šafaříkova 680

6. 5. - 8. 5. 2005 
Borecká 886

Halasova 641

Hlavní 989

Hlavní 962

Horská 884

Lidická 656

Luční 909

Májová 904

Májová 847

Májová 889

Pod Křížkem 1383

Štúrova 913

U Koupaliště 1069

U Nemocnice 945

13. 5. - 15. 5. 2005 
Bezručova 339

Dlouhá za Radnicí

Hroznětínská 335

Jáchymovská 169

Jáchymovská 802

Jáchymovská 201

Karlovarská 308

Moříčovská u Paposu

Nádražní u trafa

Smetanova 366

Staré město u kostela

Staré město 
u Telekomu

Staroměstská u garáží

Sukova 1230

20. 5. - 22. 5. 2005
Dolní Žďár 
u autoopravny

Dolní Žďár 
před můstkem

Hluboký u trafa

Horní Žďár u obchodu

Horní Žďár u zastávky

Horní Žďár Hluboký, 
za trafem

Kfely odbočka

Kfely zastávka

Kfely střed

Květnová obchod

Květnová paneláky

Maroltov 

Moříčov náměstí

Vykmanov statek

27. 5. - 29. 5. 2005 
Čapkova kř. D. Hrdinů

Čapkova kř. Hornická

Horní klínovecká 978

Klínovecká 951

Krušnohorská 1078

Krušnohorská 1106

Máchova u garáží

Na Kopci 1343

Nad Nádražím 157

Odborů kř. D. Hrdinů

Odborů kř. Hornická

Sládkova kř. Studentská

V. Nejedlého 
kř. D. Hrdinů

V. Nejedlého 
kř. Hornická

Dvořákova TIMA-CS

Alšova TIMA-CS

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v rámci jarního úklidu města

Jarní úklid
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Ještě v lednu se žáci 1. stupně zúčastnili okrskového kola mí-
čového trojboje. Soutěž se skládala ze tří částí – míčová
válka, posuň míč a schovej míč. Naše pětičlenná družstva
chlapců a dívek společně vybojovala 3. místo. Že to děti s mí-
čem umí, prokázalo i okresní kolo v házené. Házenkáři 8.
a 9. tříd ještě před prázdninami stačili vyhrát v chlapecké
i dívčí kategorii shodně dvě 2. místa a zajistit si postup do
krajského kola. Dívky 2. stupně reprezentovaly naši školu
v okresním kole ve florbalu a vedly si výborně. Získaly ve své

skupině 1. místo, které celkově znamenalo 7. místo v okrese.
Florbal je v poslední době velmi oblíbený sport. Důkazem je
i Zimní pohár, který v našem městě každoročně probíhá pod
záštitou MDDM. Tato soutěž se započítává do soutěží ostrov-
ských škol O pohár starosty města a O pohár Městské rady.
Zimní pohár proběhl v lednu a zúčastnili se jej žáci 1. i 2.
stupně. V jednotlivých kategoriích jsme obsadili 2., 3. a 4.
příčku, což nám přineslo cenné body do obou soutěží.

Mgr. Simona Hnátová

Sportovní noviny 
ZŠ Masarykova Ostrov
Druhé pololetí školního roku bylo odstartováno prázdni-
nami a všichni, kdo si chtěli užít zimních radovánek,
k tomu měli příznivé podmínky. Vzhledem k počasí, které
přetrvává, se zatím všechny sportovní soutěže uskutečňují
v halách a tělocvičnách. Sportem číslo 1 byl i v měsíci
únoru florbal. Probíhaly turnaje organizované ostrovským
MDDM, turnaj „Sportovní olympiády“ i „Malé sportovní
olympiády“ škol karlovarského okresu. V každé soutěži
jsme měli svoje zastoupení. Žáci 4. a 5. tříd odehráli svoje
zápasy v sobotu před pololetním vysvědčením a skončili
v zimním turnaji na 5. místě a v turnaji ostrovských škol
na místě třetím. Úspěšnější byli naši nejmladší florbalisté,
žáci 2. a 3. tříd, kteří ve svém turnaji pořádaném MDDM
dokázali zvítězit a z 1.místa měli velikou radost. V den
uzávěrky tohoto čísla OM se v tělocvičně naší ZŠ konalo
okrskové kolo „Malé sportovní olympiády škol okr. K. Vary“
a jak jinak než ve florbalu. Jak se dařilo našim nejlepším
florbalistům 1. stupně, budeme informovat v příštím čísle.
A to nejlepší na závěr. Naše děvčata, reprezentantky ve
florbalu, žákyně 2. stupně, postupně vyhrála okrskové
kolo, okresní kolo, krajské kolo a 19. února se střetla
v kvalifikaci o účast na Mistrovství ČR s nejlepšími hráč-
kami Prahy a Ústeckého kraje. Jak se jim dařilo, budeme
informovat v příštím vydání. Všem reprezentantům školy
gratulujeme k úspěchům a těšíme se na další sportovní
události. 

Učitel TV Karel Daníček

MÁJOVÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE

ZŠ Klínovecká informuje
Vysvědčení je rozdáno, prázdniny jsou za námi, a tak se
s čistým štítem vrháme do II. pololetí. V uplynulém měsíci
naši žáci prověřili své vědomosti ve školních kolech olym-
piády v českém jazyce a v matematice. V jazykové soutěži
uspěly Pavlína Šnoblová a Veronika Kasalová z 9. třídy
a v Pythagoriádě se úspěšnými řešiteli stali Sára Bálková
(6. tř.) a David Koten (7. tř). Všichni jmenovaní postupují
do okresních kol. Do výtvarné soutěže „Jak vidím Romy“ se
zapojilo dalších 5 dětí z prvního a 35 dětí z druhého
stupně. Na hřišti ZŠ Masarykova se naši florbalisté utkali
s dětmi z ostatních ostrovských škol v zimním turnaji. Žáci
4., 5. tříd skončili na 4. místě a žáci 6., 7. tříd na 9. místě.
Turnaj byl zároveň součástí  soutěže O pohár starosty
města. V té skončili mladší chlapci druzí a starší chlapci
čtvrtí. Žáci 8. a 9. tříd zvítězili v okrskovém kole sálové ko-
pané a postoupili do okresního A finále. Důležitou akcí to-
hoto měsíce je lyžařský výcvik žáků 7. tříd v Novém Městě
u Jáchymova s ubytováním v hotelu M&M. V krásném pří-
rodním prostředí a za ideálního zimního počasí strávily děti
jeden týden. Domů se vrátily plny energie a nových zá-
žitků. Vedení školy přeje ke Dni učitelů všem zaměstnan-
cům pevné zdraví a hodně elánu do další práce.

Mgr. Jana Paříková

V týdnu před jarními prázdninami proběhlo školní kolo tur-
naje ve florbalu. Ve čtvrtek 3. února strávili žáci 5., 6. a 7.
tříd dopoledne na představení v Minidivadélku Základní
umělecké školy Ostrov s literárně–dramatickým souborem
paní Mgr. L. Veličkové a tanečním
oddělením paní M. Ferencové dipl.
um. Vystoupení se žákům podle
ohlasů opravdu líbilo. V hodinách tě-
lesné výchovy si chlapci a děvčata
hojně užívali pobytu na sněhu a vě-
novali se běhu na lyžích. Mnozí se
i zúčastnili lyžařského výcviku
v Perninku, který proběhl v únoru
(viz. snímek lyžařů). Je potěšující,
že i žáci naší Zvláštní a Pomocné
školy mohou rozvíjet své sportovní
i estetické aktivity a dosahují v nich
dobrých výsledků. Nejsou nijak
omezeni svými handicapy. Často se
bývalí žáci přicházejí pochlubit tím,

jak se jim daří v učebních oborech. Přicházejí i ti, kteří již
založili vlastní rodiny. Takováto setkání jsou pro učitele vždy
velmi příjemná a povzbuzující. 

Daniela Brodcová

Lyžařský výcvik

Zprávy ze SPŠ Ostrov
Pravidelnou sestavu informací, které se udály ve sledova-
ném období, nemůžeme začít jinak než velkým sportovním
úspěchem našich lyžařů. V lednu proběhlo okresní a krajské
kolo v běhu na lyžích a studenti školy se opět neztratili.
Sestava tvořená mladými borci - Niewiakem, Jiskrou,
Spaziererem, Kubínem a Kamarytem obsadila v obou ko-
lech první místo. Letos se poprvé neběžela štafeta, ale
každý závodník bojoval na šestikilometrové trati sám ze
sebe. Součet jejich umístění pak stanovil konečný výsledek,
a jelikož jej naše sestava měla ze všech přihlášených škol
nejmenší, zvítězila. Poprvé se naši borci probojovali do ce-
lorepublikového finále, které se mělo uskutečnit v druhé po-
lovině února v Novém Městě na Moravě, na tratích, kde se
před časem běžel Světový pohár. Pořadatel ale závody zru-
šil pro malý počet přihlášených škol… Studenti druhého roč-
níku oboru technického lycea se chystají na výměnný pobyt
s německou Fachoberschule ve Forchheimu, jenž proběhne
během jarních měsíců. Nejprve se tamní žáci oboru technik
na týden vydají do prostor ostrovského zámku a budou spo-
lečně s našimi pracovat na zadaných úkolech, seznámí se
s technickým vybavením SPŠ, systémem výuky, zažijí na
vlastní kůži, jak tráví volný čas čeští studenti, poté se na
přelomu dubna a května 28 zástupců školy vydá do
Forchheimu v Horních Francích, kde recipročně proběhne
druhá část pobytu.                                 Mgr. Libor Háček

Zvláštní a Pomocná škola Ostrov

ZŠ J. V. Myslbeka
Během ledna ukončila naše florbalová družstva úspěšné
tažení sportovní olympiádou AŠSK. V okresním A finále ob-
sadila družstva chlapců i dívek 2. místa a v krajském kole
dívky obhájily pomyslnou stříbrnou a chlapci bronzovou
příčku. Dívky v sestavě V. Lehutová, M. Lehutová, N. Csa-
mangoová, E. Oberhofnerová, E. Kubánková, M. Pačanová,
S. Domalípová, L. Marková a K. Bacíková stejně jako chla-
pecký tým ve složení S. Rolínek, M. Hanzl, S. Habán,
O. Kotík, M. Denčev, R. Ágh a D. Kříž tak přispěli k tomu,
že se o našem městě začíná mluvit jako o líhni kvalitních
florbalistů. Na škole proběhla interní výtvarná soutěž
„Vezmi si něco na hlavu“, do které se originálně zapojili
i někteří vyučující výrobou či úpravou klobouků, čepic
a všelijakých roztodivných huček. Výtvarně se děti „vyřá-
dily“ i přípravou obrázků do soutěže „Ve dne v noci“, kte-
rou vyhlásila ZUŠ. Z úspěchů jednotlivců můžeme vyzdvih-
nout 3. místo B. Píchové v okresním kole olympiády v Nj.
Součástí prezentace se stalo i tablo reprezentující trojici
nejvýraznějších individualit každé třídy, které bylo instalo-
váno ve vestibulu školy.Pokračovala i návštěva nečeka-
ného hosta, přesněji řečeno ne přímo v objektu, ale na vr-
cholku jednoho ze smrků školní zahrady. Ne, že bychom
v takových výškách přijali protipožární preventisty, ti si
svoji kontrolu provedli v budově, ale důmyslným systémem
pravidelného přikrmování a vlídnými slovy se podařilo
části ped. sboru prakticky domestikovat veverku velmi „ne-
obecnou“ jak zbarvením, tak i chováním. Zkrátka oblíbil si
nás maskot.                                            

Mgr. V. Vízdal
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Raketový nástup 
karatistů MDDM Ostrov
Dne 5. února 2005 se v Chodově pořádala KBS mládeže
KaSKe. Soutěž zahájila novou závodnickou sezonu pro rok
2005. Z MDDM Ostrov karate klub se zúčastnili čtyři závod-
níci. V kategorii dorostenky kata obsadila Lucie Lorencová
2. místo. V kategorii ženy kata obsadila Jana Blažičková
2. místo. V kategorii dorostenci kata Ivo Hodík ml. obsadil 

3. místo. V kategorii kumite ml. žáci Tomáš Havlan získal
2. místo. V kategorii kumite dorostenci vybojoval Ivo Hodík
2. místo, když porazil vícemistra republiky z roku 2003
Jiřího Leňku z chodovského oddílu. Ve čtyřech závodnících
získali pět medailí.Všem závodníkům gratuluji k dosaže-
ným výsledkům. 

Zástupce pro oddílovou činnost KARATE-DO - I. Hodík st. 

Krajská bodovací soutěž v Chodově
Sobota 5. 2. 2005 byla v Chodově u Karlových Varů ve zna-
mení boje. Na krajské bodovací soutěži si karatisté z Karlo-
varského a Plzeňského kraje změřili své síly. Z našeho oddílu
se zúčastnili čtyři cvičenci a nepřijeli zpět bez medailí.
Mladší žáci: Pavel Křížek 3. místo v kumite do 35 kg, Fabián
Šula 2. místo v kumite do 35 kg. Starší žáci: Michal Toth
3. místo v nejvíce obsazené kategorii kata starší žáci
a 3. místo v kumite do 60 kg.
Návštěva Městské knihovny Ostrov
12. 2. 2005 se děti našeho oddílu sešly v knihovně. V příjemné
atmosféře se přítomní seznámili s knihami a časopisy s téma-
tikou bojových umění, naučili se vyhledávat v registru knihovny
a na internetu najít oddílové stránky. Všem se sobotní dopo-
ledne líbilo a naše poděkování patří pracovnicím knihovny
za příjemně strávený čas.

předseda oddílu karate Zuzana Tothová 

MDDM
Putování krajem pověstí IV.
Ne 13. 3. Sraz v 10.30 hod. u SMPř
Pokračování úspěšného cyklu výletů do míst spojených s po-
věstmi našeho kraje, tentokrát do nejbliž-šího okolí Ostrova.
Přihlášky ve stanici do čtvrtka 11. 3. 
Jarní víkendová stezka • Lákání jara
Ne 20. 3. start od turist. ubytovny u pekárny od 14.00 hod.
Dům dětí spolu s občanským sdružením Benjamin a stanicí ml.
přírodovědců zvou rodiče s dětmi, samotné děti od osmi let
i dospělé na víkendovou stezku. Tentokrát se projdete od pe-
kárny přes Křížek k pískovně na soutoku Bystřice a Jáchymov-
ského potoka, kolem nemocnice zpět na start. Cestou se do-
zvíte zajímavosti o místech, kterými budete procházet, a vy-
zkoušíte si tradiční zvyky a činnosti, jež se vážou ke konci zimy
a příchodu jara, např. vyhazování obručí, střílení do mraků (lu-
kostřelba), tlučení špačků,.. První „turisté“ se vypraví na
stezku ve 14.00 hod., poslední v 15.00 hod. Samotné děti
půjdou s dospělým průvodcem v 14.30 hod. Účastnické karty
budou slosovány o zajímavé ceny. 
Vodní závody
Út 22. 3. v 16.00 hod. sraz u Bílé brány do zámeckého parku 
K Světovému dni vody připravuje SMPř závody malých maket
plavidel na toku Bystřice. Vítáni jsou všichni závodníci, pod-
mínkou účasti je ale vlastní maketa plavidla (maximální
rozměr 20cm na délku a 25 cm na výšku). 
Velikonoční prázdniny • Kouzla s vajíčky
Čt 24. 3.  9 - 12 hod.       
Na vaše šikovné ruce čekají jarní a velikonoční náměty.
Pokud si přinesete vyfouklá vajíčka, můžete si ozdobit kras-
lici nebo udělat vajíčkový tulipán, kuřátka nebo slepičky. 
Velikonoční fotbal
Pá 25. 3.  9 - 12 hod.
Pětičlenná družstva kamarádů a spolužáků (4 hráčů v poli
a brankář) si mohou zpestřit prázdniny malou kopanou na
hřišti MDDM. Turnaj je vypsán pro kluky od 11 do 14 let.
Přihlášky v domě dětí do St 23. 3.
Rozhledny
Čt 24. 3. Sraz v 7.00 hod. u SMPř
Výlet na Blatenskou rozhlednu s pásmem her a prohlídkou
naučné stezky Horní Blatná, příp. Muzea těžby cínu. 
Pá 25. 3. Sraz v 7.00 hod. u SMPř
Výlet na Tisovskou rozhlednu s pásmem her a zvyků, vážících
se k počátku jara. Na oba výlety je nezbytné přihlásit se ve
stanici do Po 21. 3.
Hřiště • minigolf • stolní tenis • herna • AIRHOCKEY
Čt, Pá 24. - 25. 3.  9 - 18 hod.
Povídání o….
V nadcházejícím jarním období nabízí SMPř, mimo jiné, be-
sedu o ptácích naší přírody. Jedná se o komplexní seznámení
s druhy u nás žijících ptáků s ohledem na odlišnosti v jejich
životě, příletová období, vyvádění mláďat atd. Beseda bude
doplněna ukázkou peří. 
Bližší informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.
Plavecké kurzy
leden - březen
V pondělí 7. března začíná jarní cyklus desetihodinových pla-
veckých kurzů pro začátečníky i pokročilé a pro rodiče
s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat v domě dětí v pra-
covní dny od 8 do 18 hodin.
Po 7. 3. 16.00 hod. děti MŠ a 1. r.
Út 8. 3. 16.00 hod. rodiče a děti
Čt 10. 3. 16.00 hod. rodiče a děti
Pá 11. 3. 16.00 hod. děti 2. - 9. r. 

Literární a výtvarná soutěž 
Připomínáme literární a výtvarnou soutěž ke Dni Země pro
všechny děti základních škol a nižších ročníků gymnázia,
v třetí kategorii i mládež.
Kategorie:
I. 2. - 5. tř. Literární soutěž „Veršování o zvířátkách, přírodě,..“
II. 6. - 9. tř. Literární soutěž v libovolném literárním stylu
„Ještě je čas“ (téma: ochrana životního prostředí) 
II. 6 - 18 let 
Výtvarná soutěž kresleného humoru „Ještě je čas …!“
(téma: ochrana životního prostředí).
Práce označte jménem, věkem a školou a osobně doručte do
MDDM nejpozději do Po 11. 4. Výsledky budou vyhlášeny při
Dni Země 22. 4.
Sběrová akce ke Dni Země
Na 22. dubna připravuje Dům dětí, SMPř a občanské sdružení
Benjamin už počtvrté ekologické odpoledne Den Země, zahr-
nující nejen soutěž jednotlivců, ale tentokrát i škol o nejvíce
nasbíraných plastových lahví, monočlánků a starého papíru.
Věříme, že se do této akce zapojí co nejvíce ostrovských ob-
čanů, zejména dětí, abychom ve čtvrtek 22. dubna společně
dokázali, že nám na životním prostředí, nejen našeho města,
velmi záleží. Konkrétní informace se dozvíte v dubnovém mě-
síčníku, v domě dětí nebo na stanici mladých přírodovědců. 
Sportovní hřiště • minigolf
Přivítejte jarní sluníčko na víceúče-lovém hřišti domu dětí
a minigolfu - od pondělí do pátku do 18 hod., za příznivého
počasí v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 10 do 18 hod.
Letní tábory • Letní dětský tábor Manětín 
Dům dětí nabízí děvčatům i klukům od devíti let čtyři turnusy
letního tábora v krásném prostředí Manětínska. 
Termíny:
I. 30. 6. - 13. 7. III. 26. 7. - 8. 8. 
II. 13. 7. - 26. 7. IV. 8. 8. - 21. 8. 
Příměstský sportovní tábor
V průběhu týdenního pobytu se děti na víceúčelovém hřišti
MDDM seznámí s průpravnými hrami, základy míčových her
a atletikou.
Termíny:  I.   11. - 15. 7.     II.   18. - 22. 7.
Informace a přihlášky k táborům: v domě dětí v pracovní dny
od 8 do 20 hod. Přihlášky: od 1.března v MDDM.
Příměstské tábory SMPř
1. turnus: 11. - 15. července
2. turnus: 22. - 26. srpen
Pět dní plných výletů a her v přírodě. V programu jsou zařazeny
výlety na blízké i vzdálenější zříceniny, přírodní pamětihodnosti
a do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Pro účastníky
je zajištěn oběd. Přihlášky je možno vyzvednout ve SMPř
a v MDDM.
Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: v Domě dětí
Ostrov Po -Pá 8-20 hod., tel. 353 613248, ve stanici mladých
přírodovědců tel. 353 842389, 736 761913. 

Ivo Hodík vítězí - stříbrná medaile kumite

TJ Ostrov oddíl karate
Hokusei dojo

P o z v á n k a
Dne 5. března 2005 od 9:30 h. se uskuteční v našem městě
krajský přebor ve sportovní gymnastice. Své výkony předve-
dou i děvčata z TJ Ostrov. Přijďte se podívat a povzbudit mladé
sportovkyně do tělocvičny při Základní škole Májová. Těšíme se
na Vaši návštěvu.                                TJ Ostrov, A. Lavorová
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Výstava
Od 5. března, Stará radnice Ostrov

Projekt humanitární akce Jana Šibíka

CHCI JEŠTĚ ŽÍT
Motto:“Žijeme v podmínkách nedůstojných pro lidi. Umíráme
zapomenuti okolním světem. Všichni se k nám otočili zády, při-
tom pomoci stačí jen málo. Nás už nic nezachrání, ale epide-
mii této strašné nemoci se musíte pokusit zastavit. Maják
v Oděse už pomalu zhasíná a všichni máme k nebi tak strašně
blízko!“ Nemocní AIDS v ukrajinské Oděse. 
Chci ještě žít - humanitární akce Jana Šibíka, časopisu Reflex
a občanského sdružení „Rozkoš bez rizika“ na pomoc lidem ne-
mocným AIDS v ukrajinské Oděse. Záštitu nad akcí převzal pri-
mátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém. Akci inicioval známý
fotograf Jan Šibík, který celý rok dokumentoval těžkou situaci,
ve které lidé nemocní AIDS žijí. Viděl a vyfotografoval jejich
smrt a nedůstojné podmínky, v nichž umírají. Po dokončení
práce se rozhodl lidem z domů smrti pomoci. 
Smysl akce - smyslem humanitární akce je formou sbírky zís-
kat potřebné finanční zdroje pro provoz regionálního AIDS
centra v Oděse. Tento projekt probíhá ve spolupráci s občan-
ským sdružením „Rozkoš bez rizika“ a časopisem Reflex.
Situace v Oděse: „Za Oděsou, pětatřicet minut jízdy autobu-
sem z centra, stojí stacionář Oblastního centra AIDS. Budova
je obehnaná vysokou zdí - ještě před čtvrtrokem tu byl i ost-
natý drát. Mříže v oknech zůstaly, prý proti vloupání. Kvůli
bezpečnosti těch uvnitř – jim jen málokdo z těch venku podá
ruku.“                                          Časopis Reflex, 10/2004

Vážená redakce,
Je mi 72 let, jsem po dvou operacích kyčelních kloubů a téměř
nevidomá. Přesto si vždy, i když s obtížemi, ráda přečtu Ostrov-
ský měsíčník. V tomto měsíčníku č. 2 mě v článku „Lékaři
ostrovské nemocnice“ velice zarazila věta o důvěryhodnosti
pečovatelské služby. Ráda bych na tuto větu reagovala. Jelikož
mám své dvě děti opravdu daleko a nemohou být vždy se
mnou když potřebuji, požádala jsem před 4 lety o pomoc
Pečovatelskou službu. Od té doby ke mně pečovatelky pravi-
delně docházejí. Musím říct, že jim mohu naprosto důvěřovat
a ve všem se na ně spolehnout. Vždy se těším, až přijdou,
a ještě nikdy mezi námi nepanovala nervozita. Naopak jsou ve-
selé a vstřícné. Myslím si, že k důvěře a klidu musí přispět obě
strany. Chci poděkovat všem pečovatelkám i jejich paní vedoucí
za vše, co pro mě dělají. Někdy i nad rámec svých povinností.
Na závěr bych ráda vyjádřila dík MěÚ za to, že našel ve svém
rozpočtu peníze na pečovatelskou službu a dal tím najevo, že
mu na starých lidech v našem městě záleží. Děkuji.

Dagmar Haasová

Pečovatelská služba 
v našem městě a její 
důvěryhodnost

Program
3. 3. – čtvrtek v 9 a 11hodin 
ZÁJEZD – představení souboru Lucie Veličkové  „NA PO-
SLEDNÍ CHVÍLI „ pro ZŠ.
4. 3. – pátek od 19.00 hodin
ZÁJEZD – představení souboru Lucie Veličkové  
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ v MINIDIVadélku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné
8.3. – úterý od 17.00 hodin
Interní koncert žáků hudebního oboru v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné
9.3. – středa od 17.00 hodin
VĚCI A STROJEČKY
Výstava výtvarného oboru
v galerii ZUŠ.

Výstava potrvá do konce dubna.
10.3. – čtvrtek od 19.00 hodin
O ROK STARŠÍ 
Vystoupení orchestrů
SWING BAND a Písk – Písk v Ostrovském T - klubu

Vstupné dobrovolné
10.3. – čtvrtek od 17.00 hodin
BŘEZNOVÁ VEDRA I.
Vystopení žáků Lucie Veličkové (4. ročník) 
v MINIDIVadélku ZUŠ
Vstupné dobrovolné
12. –13. 3. – sobota, neděle
JARNÍ TRHY 
Prodejní trhy spojené s výstavou a předváděním řemesel
Výtvarného oboru v DK Ostrov.
K jarní pohodě hrají žáci hudebního oboru.
17. 3. – čtvrtek od 17.00 hodin
BŘEZNOVÁ VEDRA II.
Vystoupení žáků Lucie Veličkové (6. ročník) 
v MINIDIVadélku ZUŠ
Vstupné dobrovolné
18. 3. – pátek od 19.00 hodin 
VEČERNÍ MÁJ
Premiéra představení souboru HOP – HOP 
v režii Ireny Konývkové inspirované K. H. Máchou.
DK – Za oponou
Vstupné 40,-Kč
Rezervace vstupenek na www.zusostrov.iol.cz - Hop-Hop

22. 3. – úterý v 9, 10 a 11 hodin
Komponovaný pořad pro ZŠ
v MINIDIVadélku ZUŠ.
23. 3. - středa v 9, 10 a 11 hodin
Komponovaný pořad pro ZŠ
v MINIDIVadélku ZUŠ.
31. 3. – čtvrtek od 17.00 hodin
Interní koncert žáků hudebního oboru v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné

Akce mimo Ostrov
15. 3. – úterý
Okresní kolo v přednesu do 15 let v Karlových Varech.
Soutěží žáci LDO 0. – II. kat.
16. 3. – středa
Okresní kolo v přednesu do 15 let v Karlových Varech.
Soutěží žáci LDO v III. a VI. kategorii.
17. 3. – čtvrtek
KRAJSKÉ KOLO soutěže kytar v ZUŠ Kraslice.
18. 3. – pátek
KRAJSKÉ KOLO soutěže klavírů v ZUŠ Chodov.
21. - 22. 3. – pondělí,úterý
KRAJSKÉ KOLO soutěže smyčců v ZUŠ A. Dvořáka
Karlovy Vary.
24. – 26. 3.
OBLASTNÍ KOLO WOLKROVA PROSTĚJOVA
Soutěž recitátorů a rec. souborů
nad 15 let v Klatovech.
Soutěží žáci LDO a soubor HOP – HOP.

vedení školy

Dne 17. dubna, 2005 19.30 hod., divadelní sál
Edward Albee

Koza aneb Kdo je Sylvie?

Hrají: Oldřich Kaiser, Dáša Bláhová, Jiří Lábus, Petr Lněnička
Scénář: Edward Albee, Režie: Vladimír Strnisko
V produkci Bijásku uvádí divadlo Rokoko
Albeeho tragikomedie Koza aneb Kdo je Sylvie?, která v roce
2002 získala cenu Tony Award za nejlepší hru, se díky svému
bizarnímu a „zvrhlému“ příběhu stala na Broadwayi asi nej-
kontroverznější hrou sezóny. Inscenace tak vrátila Albeeho
v roce 2000 na světová jeviště, byla přijata kritikou s nadše-
ním a oceněna jako nejlepší text roku. 
Hra o tom, když se manžel zamiluje do kozy. V nekonvenční
až šokující bilanci partnerského soužití odkrývají Albeeho hr-
dinové v sobě hlubiny, o kterých neměli dříve tušení.
Přestože dramatik balancuje místy na hraně černé komedie,
vypráví smutné příběhy o lidské osamělosti a potřebě oby-
čejné lásky ve stále nenormálnějším světě.                         

Jaroslava Rošková

Základní umělecká škola

Distribuci Ostrovského měsíčníku do každé 

domácnosti ve městě zajišťuje Česká pošta, s. p. 

Pokud do 9. dne v měsíci OM nebudete mít 

ve své schránce, obracejte se prosím přímo 

na Českou poštu, tel.: 353 612 794 

nebo 353 612 750

Distribuce
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ZE ZÁZNAMŮ MP OSTROV
1. 1. 05  12.40 hod. – Byl jednou jeden silák 
O pomoc při řešení rodinných nesrovnalostí požádala paní
z Ostrova. Při řešení finanční situace se synem došlo k hádce
a následnému vyhrožování fyzickým napadením. Strážníci na
místě zjistili, že k fyzickému napadení naštěstí nedošlo, pro-
tože povedený synáček z bytu utekl jakmile uslyšel, že ma-
minka volá policii. Zase jeden „silák“, který si troufne pouze
na ženu. Případem se bude zabývat správní orgán pro poru-
šení občanského soužití. 

5. 1. 05  7.25 hod. - Oslava
Žalostný pohled byl na muže ležícího na trávě v ul. Kollárova.
Opilý muž uvedl, že včera oslavoval a nějak to nezvládl.
Strážníkům poděkoval za probuzení a se strachem, co tomu
řekne manželka, se odebral k domovu. Doufáme, že utržená
ostuda byla pro muže dostatečným trestem.

12. 1. 05  9.02 hod. – Děkujeme
Na služebnu MP přišla paní z Ostrova a oznámila, že pracov-
níci firmy Tima odcizili kovový kryt z odpadkového koše.
Strážníci celou záležitost prověřili a zjistili, že se nejedná
o žádnou krádež. Pracovníci firmy Tima odpadkový koš opra-
vili a umístili na vhodnější místo. Přestože chování oznamo-
vatelky nebylo pro strážníky příjemné, děkujeme za všíma-
vost a přejeme si, aby bylo více obyvatel Ostrova, kteří nejsou
lhostejní ke svému okolí.

17. 1. 05  1.30 hod. – A spadla klec
Při noční kontrole garáží v ul. Lidická strážníci nalezli vozidlo
s pražskou značkou. Jakmile řidič uviděl strážníky, nastartoval
a začal ujíždět. Po krátké honičce bylo vozidlo dostiženo
a osádka zajištěna. Hlídka MP následně zjistila, že vozidlo je
kradené. Auto se vrátí právoplatnému majiteli, posádka puto-
vala do rukou Policie ČR.

21. 1. 05  16.25 hod. – Nešťastnice
Strážníci museli zakročit na vlakovém nádraží. 26-letá žena
se rozhodla ukončit svůj život pod koly vlaku. Strážníci úmysl
ženě rozmluvili, přivolaná RZS ženu odvezla na psychiatrické
oddělení.

22. 1. 05  15.23 hod. – Drogy jsou svinstvo
Na linku 156 anonym oznámil, že na kopci za MěÚ si někdo
podřezává žíly. Strážníci na místě nalezli mladíka, který měl
ruce od krve. Hlídka poskytla osobě první pomoc a přivolaná
RZS převezla mladíka na ošetření do nemocnice. Následně vy-
šlo najevo, že mladík měl „absťák“ z nedostatku narkotik. 

23. 1. 05  8.50 hod. – Hlídejte své psy
Strážníci museli řešit pokousání psa v ul. Mořičovská. Z jed-
noho rodinného domku utekl německý ovčák a pokousal ji-
ného psa, kterého majitelka venčila na vodítku. Problém agre-
sivního psa a jeho majitele byl řešen strážníky pro nerespek-
tování vyhlášky města blokovou pokutou. 

27. 1. 05  1.36 hod. – Ach ta láska
Rušení nočního klidu museli strážníci řešit v ul. Halasova.
Mladý pár si tak v hádce vyznával „lásku“, že rušil celé okolí.
Žena nedopatřením uzamkla klíče od vozidla uvnitř auta
a muž to prostě neustál. Padala i hodně ostrá slova. Strážníci
rozvášněný pár zklidnili, pomohli vozidlo otevřít a na závěr vy-
řešili spáchaný přestupek. 

31. 1. 05  1.15 hod. - Roztržitost
V ul. Jungmannova strážníci nalezli vozidlo, které mělo klíče
v zámku u předních dveří. Vozidlo hlídka uzamkla, klíče ná-
sledně putovaly k majitelce. Více klidu a méně roztržitosti
nám všem pomůže předejít například krádeži vozidla.

Pavel Bokůvka – velitel MP

Vyzkoušejte si přijímací zkoušky na Gymnázium Ostrov!
V sobotu 12. 3. se konají na gymnáziu přijímací zkoušky na-
nečisto pro zájemce o studium čtyřletého studijního oboru.
Obsahem zkoušek jsou SCIO testy z obecných studijních
předpokladů, českého jazyka a matematiky Průběh zkoušek
i zapisování výsledků bude probíhat zcela stejně jako u sku-
tečných přijímacích zkoušek, které se konají 18. 4 .2005.
Zkoušky začínají prezentací na gymnáziu 12. 3. v 7.30 ho-
din a končí posledním testem v 11.45 hodin. V pondělí 14.
3. budou zveřejněny výsledky a v sobotu 19. 3. pro zájemce
rozbor, v němž zjistí, kde a v čem chybovali.
Jak se přihlásit : Do 3. 3. 2005 do 15.00 hodin písemně 
na adresu gymnázia, osobním doručením písemné při-
hlášky na sekretariát školy či mailem (zemlicka@gymost-
rov.cz). Přihláška obsahuje jméno a příjmení, adresu a te-
lefon (E- mail), školu, jíž je zájemce žákem a podpis zá-
konného zástupce.
Co s sebou: Černou propisovací tužku nebo tenký černý fix
(ne plnící pero!), tužku a gumu, průkaz totožnosti, hodinky,
přezůvky a svačinu (pití). Neberte pravítka, kalkulačky ani
slovníky. 
Poplatek: Platí se pouze 80,- Kč, což je cena souboru tří
testů originálně dodaných firmou SCIO. Škola organizuje
tedy celou akci bezplatně! Testy je třeba zaplatit při pre-
zentaci před zahájením zkoušek.Tyto zkoušky jsou určeny

všem, kteří podali přihlášky na přijímací zkoušky na ostrov-
ské gymnázium bez ohledu na to, zda bude později roz-
hodnuto o jejich případném přijetí bez přijímacích zkoušek.
Účast na zkouškách nanečisto je i dobrou zkušeností, neboť
život studentský je dnes cestou od testu k testu! Veškeré
další informace najdete na www.gymostrov.cz/nanecisto. 

Mgr. Libor Velička

PLÁN VYSÍLÁNÍ 
NA BŘEZEN

Datum: 3. března (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá
Program: Uvidíte: Zdravíčko, Zprávy, Uvidíte: Zdravíčko,
Rozhovor na téma: Osobnosti města Ostrova (host: Mgr.
Zdeňka Čepeláková, Spolek přátel města Ostrova), Pořad: 
S-MIX, Dokument: Dát naději (o transplantaci kostní dřeně),
Informační servis.

Datum: 10. března (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková 
Program: Uvidíte: Zdravíčko, Zprávy, Uvidíte: Zdravíčko, Roz-
hovor na téma: Tělesně postižení občané (host: Petr Končel,
ředitel Centra služeb pro tělesně postižené občany), Pořad:
Kulturní měšec, Pořad: ZŠ J.V. Myslbeka, Informační servis.

Datum: 17. března (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá 
Program: Uvidíte: Ostrovsko, Zprávy, Uvidíte: Ostrovsko,
Rozhovor na téma: ZUŠ Ostrov reprezentovala naše město
v Kanadě (hosté: Květuše Belanová,výtvarnice ZUŠ + Petra
Benešová, žákyně ZUŠ a absolventka výtvarného oboru
Monika Zebischová), Pořad: Školní střípky, Pořad: Zdravíčko
(na téma: dětské nemoci), Informační servis

Datum: 24. března (čtvrtek), 
Program: Od 15:00 hodin přímý přenos z jednání
Zastupitelstva města 

Datum: 31. března (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková 
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: 11. ročník mladého
a studentského divadla. (Hosté: Vlastimil Ondráček,
Jaroslava Rošková), Pořad: Videotip, Dokument: Ostrovsko,
Informační servis

Upozornění:
Změna pořadů bude vyhrazena! Informace jsou uvedeny
v Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky, nebo do-
tazy (i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 nebo
pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou
zprávu na tel.: 776 696 133

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastu-
pitelstva od 15.00 hod.), opakování vysílání: čtvrtek 19:00
hodin až pátek 10:00 hodin dopoledne, v ostatní dny vysí-
láme Informační smyčku.
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Srdečně Vás zveme na přednášku

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ, STAŇ SE ČLOVĚKEM“
Ostrov, Dům kultury, Mírové nám. 733

17. března 2005 v 18:00 hod. 

Duchovní univerzita BYTÍ od svého založení v roce 1993 pořádá s velkým úspěchem cykly před-
nášek pro veřejnost v řadě našich měst. Tato tradice přednášek byla založena právě ve Vašem
městě Ostrově. Pro mnohé je to příležitost setkat se s poznatky, které provází každého v nor-
málním přirozeném životě, a přesto nás škola často pro tyto oblasti nepřipravila. V tomto roce
uplynulo již jedenáct let od doby, kdy jste se mohli setkávat pravidelně na televizní obrazovce
s biotronikou v pořadu Seance. Biotronika je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filo-
sofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Zakladatelem biotroniky je pan Josef
Zezulka. Přednášky pořádá jeho pokračovatel a žák pan Tomáš Pfeiffer. Informace o přednáš-
kách tel. 222 318 726, www.dub.cz
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