
Ano, opět zde máme nejkrásnější svátky, na které se mnozí z nás těší,

některým možná nahání i trochu hrůzy. Co rychle napéct, jaké vybrat

dárky, jakou připravit štědrovečerní večeři, potřebují umýt okna? Ano

takové otázky si kladou hlavně ženy, na kterých většinou tíha Vánoc

leží, alespoň co se týče příprav na co nejpříjemnější atmosféru, kterou

ocení celá rodina. 

A právě o to jde. Aby byla rodina spolu, všichni si na chvíli vydechli

a odpočinuli od každodenního shonu, zasmáli se a potěšili při rozdělo-

vání dárků. Vždyť štěstí těch nejmilejších by nám mělo být všem vlast-

ní a mělo by pro nás být tou největší hodnotou. Neměli bychom však

zapomínat, že jsou i lidé, kteří takové štěstí nemají. A věřím, že i o ně

bude o Vánocích postaráno. No a za pár dní nás pak všechny čeká

vítání nového roku, roku 2007. Podle mnohých pověrčivých je sedmička

šťastné číslo, věřme tedy, že tomu tak skutečně bude. Že nám občanům

tato sedmička v letopočtu přinese jen samé dobré zprávy, že bude náš

život radostnější a bohatší, prostě ve všem lepší než ten rok, který brzy

skončí. A snad byl i on docela dobrý a mnohým splnil to, co od něj oče-

kávali. A tak vám přejeme, abyste si co nejvíce užili vánočních svátků,

důkladně si odpočinuli  a přivítali v plné síle a  hlavně zdraví rok 2007,

do nějž vám přejeme rovněž pevné zdraví a hodně úspěchů. 

Vedení města

Foto: Josef Talaš

Snímky připomínají slavnostní koncert k 51. výročí
založení města Havířova. V rámci slavnostního aktu
byly předány Ceny města paní Miroslavě Kupské - uči-
telce ZUŠ B. Martinů za významný přínos v oblasti kul-
tury a Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město pod
vedením Emanuela Došlíka ml. za dlouhodobou práci
s havířovskou mládeží.

Foto: Josef Talaštajemník magistrátu primátorka města



Debatní zápolení
dvou škol se usku-
tečnilo v listopadu
v Havířově. Do dis-
kuse na téma Vztah
české veřejnosti ke
kultuře se zapojili
žáci havířovské ZŠ
na ulici Mládežnická
a žáci Gymnázia
Jakuba Škody
z Přerova. Smyslem
obdobných diskusí
je zlepšení komuni-
kačních schopností
mládeže. Nutno říci,
že žáci se na diskusi
pečlivě připravují
a dopředu si zjišťují
nejrůznější fakta, aby mohli vhodně argumentovat. Projevilo se to například při dis-
kusi o vztahu české společnosti ke kultuře, kdy žáci uváděli rozpočet ministerstva
kultury, výdaje na divadlo apod. Foto: Ivan Trnka
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Konec těžby na Dole Dukla se blíží
mílovými kroky. Poslední vozík zde má
být vytěžen 10. ledna. Změna hornické
činnosti na Dole Lazy, kam Důl Dukla
spadal, byla v minulých dnech předmě-
tem posuzování jednotlivých odborů
Magistrátu města Havířova.Vše bylo pro-
jednáno s občanskými komisemi a byly
vzneseny připomínky, které město zasla-
lo Ministerstvu životního prostředí.

Jde mimo jiné o posouzení rizika
možnosti zvýšených výstupů metanu,
stanovení  rozsahu kontaminace areálu
závodu Dukla, monitoring povrchových
a podzemních vod. Připomínky se týkají
rovněž demolic objektů,  zachování důle-

žitých inženýrských sítí, posouzení
bývalé čistírny odpadních vod, apod.

V souvislosti se změnou předpokláda-
ných poklesů při ukončení činnosti závo-
du Dukla Dolu Paskov je nutné zajistit
změnu podmínek obsažených v doku-
mentu „Nové podmínky ochrany ložisek
černého uhlí v chráněném ložiskovém
území české části Hornoslezské pánve
v okrese Karviná, Frýdek - Místek, Nový
Jičín, Vsetín, Opava a jižní část okresu
Ostrava - město“, jimiž je při povolování sta-
veb v chráněném ložiskovém území staveb-
ní úřad vázán.

Nadále platí zájem města, aby areál
v budoucnu sloužil jako průmyslová zóna.

Veselou minipřednáškou o fotografo-
vání začala 22.11. v Jazz clubu Havířov
výstava fotografií, které vzešly z projektu
nazvaného „Havířov očima mladých lidí“.

„Protože velice rádi fotíme, napadlo nás
napsat projekt, který byl následně podpořen
v rámci programu Make a connection a my tak
mohli celé prázdniny fotografovat. Za cíl našeho
projektu jsme si kladli reagovat na problémy

v našem okolí uměleckou formou, a to fotografií.
Zaměřili jsme se na to, co se nám
v Havířově líbí, ale také na to, co se nám nelíbí.
Fotili jsme lidi, architekturu, přírodu, zkrátka
každý se do toho dal po svém,“ uvedla za mladé
fotografy Alena Sršňová. Ze vzniklých prací
uspořádali účastníci projektu dvě výstavy, jednu
v klubu 3NYTY a druhou v Jazz clubu Havířov.
„Vybrat ty nejlepší fotografie pro výstavu nebylo
vůbec jednoduché, ale snad se nám to podařilo.

K našemu překvapení výstava během prosince
poputuje ještě do Bunkru, což je klub pro mladé
v Třinci. Realizovat projekt bylo pro nás něčím
novým, každopádně velmi přínosným. Jsme rádi,
že jsme měli možnost poukázat na to, že ani
mladí lidé nejsou lhostejní k událostem, které se
okolo nás dějí. Doufáme, že příští rok budeme
pokračovat a že se k nám přidá spousta nových
začínajících fotografů,“ hodnotili realizátoři pro-
jektu „Havířov očima mladých lidí“.

Iva Savková z Havířova zvítězila v letošním ročníku mezi-
národní literární a umělecké soutěže v polském Strumieni.
Soutěž byla vyhlášena u příležitosti stého výročí narození
polské básnířky Emilie Michalské. Na druhém místě se umís-
til Marian Palowski z Českého Těšína, třetí byla Bára Čmelová
z Vápenné na Jesenicku.

Iva Savková pracuje jako zdravotní sestra, ve volném čase se
věnuje psaní, a to jak prózy, tak poezie. Píše od studentských let
a publikovala v novinách a časopisech. Je členkou literární sku-
piny „S.P.I.“, která má svůj prostor v internetovém časopise Bab-
ský elán a představuje se pravidelně i veřejně. V nakladatelství
Alisa jí v roce 2006 vyšla sbírka básní Hokusy pokusy. Svými
básněmi přispěla Iva Savková do almanachů Básníci třetího
tisíciletí, Současná poezie 2005, Stoupající hvězdy 2006 a Milost-
ná poezie II.

Za svou tvorbu získala Cenu Benjamina Kinga a z polské mezi-
národní literární soutěže si přivezla ocenění i v loňském roce.

Vernisáž a výstava fotografií v Jazz clubu Havířov

Úspěch havířovské básnířky

Lučinu představili v Praze
Na 1. žákovské ekologické konferenci v Praze, která se konala koncem listopadu na

Ministerstvu školství, reprezentovaly Havířov žákyně 9. B ZŠ Gorkého. Na konferenci dívky
prezentovaly práci „Naše řeka Lučina“, ve které účastníky konference seznámily s výsled-
ky své dlouhodobé práce o řece Lučině, jejich meandrech, rostlinách a živočiších. Tato
práce je zařazena do projektu Pilotní školy KEV (Klub ekologické výchovy) a tento program
je financován ESF (Evropské sociální fondy). Práce hodnotili zástupci KEV, Ministerstva
školství, UNESCA a vysokých škol z Brna i Prahy.

„Prezentaci jsme měly připravenou v Power pointu a přednášely jsme ji před ostatními
zástupci škol. Po prezentaci byla diskuse o naší práci, a i když nám byly někdy kladeny
záludné otázky, tak jsme se žádnou nenechaly zaskočit a na vše jsme hbitě odpověděly.
Navíc bylo fajn, že jsme vůbec neměly trému. Potom následovaly další prezentace, které
jsme se zájmem vyslechly. Nejvíce se nám líbila práce o rostlinách netýkavkách a práce
chlapců z Karviné na téma „Smeťákovy toulky“, popsala zážitky z konference Markéta
Bambuchová.

Závěr prezentací tvořila módní přehlídka „Jak nám sluší odpadové materiály“, která by
mohla být inspirací pro uskutečnění podobné akce u nás.

UKONČENÍ TĚŽBY 
NA DOLE DUKLA 

počet zapsaných voličů             67 814

počet vydaných obálek              14 712

Volební
účast

21,69% 

43

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Havířova 

ODS                                        162 124 28,41 13
KSČM                         179 903 30,79 15
ČSSD                          134 294 23,53 11
Hnutí pro Havířov         34 919 5,97 2
KDU-ČSL 30 594 5,23 2
Nezávislí 21 725 3,71 -
Strana zelených 10 571 1,85 -
Čes. strana nár. soc. 4 625 0,79 -
Národní strana 86 0,15 -
Dělnická strana 507 0,33 -
NEZ. DEMOKRATÉ 1 374 0,27 -
Koalice SNK ED, COEX 3 193 0,54
Všeobecná občanská strana 310 0,22 -

Opakované hlasování z 16. prosince 2006
politická strana, hnutí                   počet platných        % podíl    počet

hlasů mandátů

Pravidelně se s rodiči a dětmi schází v prostorách školy
na ulici Mánesova havířovský Help klub, který se stará
o handicapované děti. Klub funguje již řadu let a velmi
dobrou spolupráci má s pedagogickým lyceem v Orlové.
Děvčata této školy pomáhají při práci s dětmi.



RADNIČNÍ listy 3

Paní Emílie Ryšková se narodila
na území dnešního Havířova 2. pro-
since 1906. Už dva roky však
pobývá v objektu Slezské humanity
v Českém Těšíně. Přesto jsme ji
tam navštívili a popřáli k tomuto
krásnému věku vše nejlepší, a to
i za paní primátorku, která se
z důvodu práce v poslanecké sně-
movně nemohla zúčastnit. Přání
paní Emílii vyřizovala vedoucí soci-
álního odboru Magistrátu města
Havířova Bohuslava Litavská (na
snímku), která stařence předala
i skromný dárek města.

A co říci o paní Emílii? Je stále
vitální, ráda si zazpívá, má ráda lidi
kolem sebe. Jediné co ji výrazně
mrzí, je její nepohyblivost. Před
časem si zlomila krček a od té doby
je uvázána na vozík. Narodila se
v Havířově, ve starém domečku,
který byl kdysi v místech, kde dnes
stojí havířovská nemocnice. Její
život nebyl žádné peříčko. „Byla to
neustálá práce na poli a kolem
dobytka. V těch dobách nebyl ani
vodovod, tak se voda stáčela ručně
a nosila. Byla to obrovská dřina,“
vzpomínala na dobu před výstav-
bou města. Na svět mohla paní
Emílie přivést 8 dětí. Čtyři se ji
nepodařilo donosit. „Bylo to i tou
dřinou a navíc tehdy to nebylo jako
dnes, nebyli doktoři, nemocnice
a podobně,“ vysvětlovala. Tři děti
ještě žijí. „Mám přes dvacet vnou-
čat a pravnoučat. Kde si všichni
proboha sedneme?,“ začala se sta-
rat před oslavami s rodinou. Man-
žela ztratila již před poměrně
dávnou dobou. Umřel, když mu
bylo 68 let. „Byl ještě mladý. Dělal
štajgra na šachtě a tak jsme dosta-
li v Havířově šachetní byt. V tom
jsem žila sedmdesát let,“ vyprávěla
paní Emílie. Ve vzpomínkách se
vrátila i ke své mamince, paní Kli-
mšové, k dětem, které chválila, že

jsou všechny studované, zavzpo-
mínala na spolek Síla v Bludo-
vících, kam chodila cvičit, tancovat
a zpívat. „Moc jsem četla. Byly to
stovky knih. Teď už špatně vidím
a moc mi to chybí,“ litovala usmě-
vavá stařenka a popřála nám všem
při odchodu, abychom se dožili
taky tak vysokého věku a hlavně ve
zdraví.

„Žil jsem v jedné kůži a teď žiji
v nové,“ tvrdí s oblibou před svými
přáteli, nebo alespoň před těmi,
kteří mu zbyli, protože mnozí, jak
sám říká, se z ničeho nic odvrátili.

A proč se odvrátili? Je to jedno-
duché. Pan Sova si jednoho dne
řekl dost. Ten život, jak jej vedu, je
špatný a musím s tím něco udělat.
A tak se dal na zdravou výživu. No
znáte to, sojové produkty, pohanka
apod. A začal si takto vařit s tím, že
jídlo obohacuje vydatně zeleninou.
Maso bylo najednou něčím nechtě-
ným. A to je co říci, o člověku, který
vlastnil jednu z poměrně vyhláše-
ných havířovských restaurací, kde
přicházeli mnozí za dobrou krmí
(R&E Gallery bar). „A nemoci při-
bývaly. Teď jsem lehčí za pouhé
čtyři měsíce o zhruba 25 kilogramů,
mám rovné břicho, přeplavu bez
problému přehradu tam i zpátky.
A hlavně jsou všechny nemoci ty
tam, mám dobrou mysl a běžně
dobrou náladu,“ líčí ve zkratce srov-
nání  svých dvou životů.

Klasickou restauraci po dohodě
s manželkou zavřel a vše předělal
na Zdravou jídelnu. Zajímavostí této
jídelny je i to, že je zde jeden dlou-
hý stůl. To proto, aby jídlo lidi neroz-
dělovalo, ale sbližovalo. „Byl jsem
fakt docela velký grázl, co se týče
životosprávy. Alkohol byl běžnou

součástí.Tehdy jsem tvrdil : co je na
tom, že si chlap dá pár piv. Běžně
jsem vykouřil i padesát cigaret.
Dnes ani to, ani ono. A není v tom
vskutku žádné náboženství, žádná
sekta. Prostě tím, že jsem začal jíst
něco jiného, mi pivo přestalo chut-
nat a cigareta byla pro mě jako spa-
řené seno. Tady si asi spousta lidí
řekne, že jsem se pominul na
smyslech, ale naopak, ty mám teď
mnohem vnímavější, kvalitnější,“
líčil dál své osudy, tedy dva své
různé životy Eduard Sova s tím, že
je to ten nejsprávnější krok, který
mohl darovat sám sobě, svému
tělu, ale hlavně rodině.

O všech těch svých štrapacích,
změnách v osobním i rodinném
životě napsal knihu „MOUDRÁ
STRAVA OD SOVY“, ale hlavně
otevřel jídelnu, pomocí níž chce
lidem pomáhat v uzdravování, zís-
kávání správných stravovacích
návyků. „Bral jsem skutečně hro-
madu léků. Dnes ani jeden. I takové
běžné nachlazení, které mě vždy
trápilo delší dobu, dnes poměrně
rychle odezní. Mám prostě lepší
imunitní systém,“ tvrdí přesvědčivě
pan Sova. Knihu proto také oboha-
til řadou receptů a jídla vypadají na
pohled velmi lákavě. „Je to otázka
koření, chuťových vjemů. Někdy
skutečně ani nevíte, že nejíte
maso, ale jiný produkt. Touto stravou
zbavujete tělo všech těžkých kovů
a škodlivin, které se do těla dostaly. Je
pak logické, že se cítíte lépe a že jste
skutečně zdravější,“ dodal.

A musím přiznat, že jsem trochu
z této kuchyně ochutnal a že to
nebylo špatné a dokonce jsem na
větší čas, než běžně, zažehnal
pocit hladu. Takže si říkám. Jde
skutečně o zázračnou metodu
nebo jsme jen některé pokrmy
z jídla vyškrtli, aniž bychom doceni-
li jejich význam, složení a bohatost
na vitamíny a vzácné prvky?

Faktem je, že pan Sova objevil
pro sebe nový svět, který mu změ-
nil životní priority a pohled na život.
A že se prakticky uzdravil.

V Havířově další 100letá babička
Není to dávno, kdy se primátorka města PaedDr. Milada Halíková

vydala blahopřát 100leté babičce k jejímu významnému životnímu
jubileu. Počátkem listopadu slavila 100. let paní Anna Bürgelová,
která nyní pobývá u dcery v Domaslovicích. A zhruba po měsíci, zde
máme další oslavenkyni.

Od 1.1. 2007 pokračuje sběr skla a skleněných střepů, separované-
ho papíru a PET lahví a čistých folií. Svoz bude prováděn od 6.00
hod., proto je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové nádobě
den předem.

PAPÍR Sběrný den středa
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

3.1., 7.2, 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9.,3.10.,
7.11., 5.12

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8.,
12.9., 10.10., 14.11., 12.12.

HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu

u rodinných domků v roce 2007

Pan Sova při přípravě jídla.
Recepty lze také nalézt na
www.volny.cz/moudrasova

Foto: Ivan Trnka

V jednom životě jde prožít dva různé životy
Zdá se vám tato teze nesmyslná? Ani se nedivím, protože to nor-

málně nedává smysl. Ale pan Eduard Sova z Havířova tvrdí, že je to
reálný fakt, protože on to zažil.

Foto: Ivan Trnka

SKLO Sběrný den čtvrtek
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

4.1., 22.2, 5.4., 15.5., 12.7., 23.8., 4.10., 6.12

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
11.1., 1.3., 12.4., 31.5., 19.7., 30.8., 11.10., 13.12.
Do pytlů se sklem nepatří: keramika, porcelán,
zrcadla, sklo s drátěným výpletem, žárovky, zářiv-
ky, výbojky, autoskla, skleněné obaly se zbytky
obsahů 

PLASTY Sběrný den středa
městská část: Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město

17.1., 21.2, 21.3., 18.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8.,
19.9., 17.10., 21.11., 18.12 (úterý)

městská část: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 27.6., 25.7., 22.8.,
26.9., 24.10., 28.11., 19.12.
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Výstava s tímto názvem byla slavnostní vernisáží
zahájena 21. listopadu. Do konce roku se stane tato
výstava čítající 18 panelů součástí stálé expozice
pobočky Muzea Těšínska v prostorách památníku
Životické tragédie v Havířově-Životicích.

Výstava seznamuje se specifičností jednotlivých
koncentračních táborů, káznic a věznic od nástupu
nacismu v Německu a dokládá jejich realitu. Dokumen-
ty připomínají hrůzy nacistické vlády v okupovaných
zemích, avšak věnují se i současnosti, poukazují na
nebezpečí neonacismu, popírání holocaustu a varují

před nebezpečím skupin, které dnes propagují nacis-
tické ideje. Putovní výstavu připravili členové Českého
svazu bojovníků za svobodu.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Moravskos-
lezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a za podpo-
ry Česko-německého fondu budoucnosti, Českého
svazu bojovníků za svobodu, Federace židovských obcí
v ČR, Nadačního fondu pražské židovské obce, Nada-
čního fondu pro oběti holocaustu, památníku Terezín
a Sdružení osvobozených politických vězňů
a pozůstalých.

Místa utrpení, smrti a hrdinství
vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech 

Tvořivá pouť započala již v polo-
vině listopadu v dětském oddělení
na Werichově ulici. Generálka před-
čila očekávání, dorazilo 90 dětí!
„Sádrové odlitky měly děti namalo-
vané hned. Naštěstí jsme měly při-
chystané ještě jiné výrobky, napří-
klad vánoční stromečky, přáníčka
(děti nakonec přišly na to, že na ně
sádrové odlitky mohou nalepit
a dozdobily si je). Myslím si, že
akce byla úspěšná a dětem se líbi-
la. Jenom toho místa kdyby bylo
více,“ povzdechla nakonec knihov-
nice Dana Kochová.

O týden později si užívali s Rado-
stí na pobočce na Seifertově ulici.
Více než čtyři desítky dětí, včetně
těch ze školní družiny ZŠ Na
Nábřeží,  také tady malovaly sád-
rové odlitky a přáníčka, někteří
zvládli také ozdoby na stromeček
z hoblin.

Výtvarnou dílnu přivítali též v dět-
ském oddělení na Šrámkově ulici.
Velký ohlas zaznamenali na
pobočkách v Havířově-Šumbarku.
„Výroba netradičních ozdob
a přáníček velmi zaujala děti, ale

také nás knihovnice. Zájem byl
velký - zúčastnilo se 37 dětí. Měly
radost, že si mohou své výrobky
odnést domů jako první dárečky
pro své blízké pod stromeček,“
hodnotila kladně Alena Kučerová
z pobočky U Jeslí. Na konci listopa-
du se malovalo, lepilo, ale též razít-
kovalo pomocí bramborových
razítek v pobočce knihovny na ul.
Generála Svobody.

O svátku sv. Barbory završil Ate-
liér Radost předvánoční putování
v pobočce Městské knihovny
Havířov v Prostřední Suché.
A radosti bylo skutečně, jako když
uprostřed zimy rozkvete zelená vět-
vička, protože do knihovny přišly
děti z místního dětského domova
spolu se svými vychovatelkami.
Paní Hoderová pro nejmenší, leč
tradiční návštěvníky pobočky, při-
pravila krásné zimní omalovánky,
samozřejmě sádrové odlitky
s vánočními motivy, ale navíc jim
předala pytel plný plyšových
zvířátek. S radostí, že vyřešily svůj
„ježíškovský“ problém, odcházely
z knihovny i další děti.

Chce to je dobrou vůli, tým lidí ochotných spolupracovat a pak
už stačí jen nápad nebo inspirace. Alespoň tak to vidí třídní učitel-
ka 1.B ZŠ Moravská Michaela Janíková. Mnohé děti z její třídy
přišly na základní školu z MŠ Petřvaldské, kde byli rodiče zvyklí
na příležitostná tvořivá dopoledne strávená v kolektivu dětí.

Právě spolupráce s mateřskou školou inspirovala paní učitelku
k uspořádání podobné akce, a tak první prosincové odpoledne mohli
rodiče se svými dětmi strávit vyráběním nejrůznějších vánočních rekvi-
zit a při tom se blíže seznámit s kolektivem třídy, ostatními rodiči i učite-
li. „Velké díky za vedení minidílen patří paní učitelce Aleně Skurové
a Lence Slavíkové, ale především Paní Lucii Hoderové z výtvarné dílny
Sluníčko, která poskytla také spoustu materiálů a nápadů,“ prozradila
třídní učitelka 1.B Michaela Janíková.

„Největší pochvala ale patří rodičům a prarodičům, kteří přišli
v hojném počtu a na tři hodiny proměnili třídu ve včelí úl. Byla na ně
radost pohledět. A pak že nemají na své děti čas...! Protože bylo všem
příjemně, už plánujeme další výtvarnou dílničku.“

V HaV Havířvířoově zahajuje skupinově zahajuje skupinový kurz vý kurz 
na snížna snížení hmotnostiení hmotnosti

Stály vás Vánoce několik kil navíc? Dali jste si „Novoroční záva-
zek“, že zhubnete? „Zázračné diety nepomáhají. K trvalým úbytkům
je třeba zvolit způsob, při kterém nestrádáme, zdravotně nás nepo-
škozuje a přitom nějaké kilo ztratíme, posléze si upravenou hmotnost
udržíme,“ upozorňuje MUDr. Šárka Andělová, CSc., která se touto
problematikou zabývá.

„V odborných kurzech pod lékařským dohledem je riziko, že ztracená
kila opět přiberete, minimální. Tato skutečnost je potvrzena praxí.“ 

Kromě individuální terapie mají zájemci možnost navštěvovat
v Havířově skupinový kurz na ZŠ 1. máje. Kurzy probíhají vždy ve čtvrtek
od 16.30 do 19.00 hod. po dobu 12 týdnů.

Předpokládané zahájení 25.1. 2007.
Bližší informace získáte na www.emnxxl.cz 

nebo na tel./fax 596 110 439, mobil 731 464 387

V knihovně se tvořilo s radostí
Příležitost vyrobit milé dárky pro své nejbližší měli v uplynulých

dnech malí návštěvníci Městské knihovny v různých částech Havířo-
va. Knihovnice spojily své síly s paní Lucií Hoderovou, která zavítala
do knihovních prostor s Ateliérem Radost se sádrovými odlitky, roz-
ličnými barvičkami, tiskátky a hlavně výbornými nápady.

Zbavit se přebytečných kil
stojí za to v každém věku

Že rodiče nemají na děti čas?
Na ZŠ MorNa ZŠ Moraavskvské se dařé se dař í toto noí toto novvodobé klišé zpochodobé klišé zpochybňoybňovvatat

Přestože je zima
téměř na začátku
a v prosinci nám
zatím nastavila
svou příjemnou
tvář, své náklady si
jistě vyžádá. Cel-
kové náklady byly
ještě před zaháje-
ním zimy vyčísleny
na 10 568 405 Kč.

Poslední roky se
příspěvek na zimní údržbu pravi-
delně navyšuje. Zohledněn je
vždy inflační růst, rostou poža-
davky občanů i institucí, zejmé-
na po loňské velmi extrémní
zimě s bohatou sněhovou nadíl-
kou. Vzhledem k tomu, že spole-
čenské potřeby jsou vždy vyšší
než ekonomické možnosti vlast-
níka místních komunikací, jsou
úkoly stanovené v plánu zimní
údržby kompromisem společen-
ských potřeb uživatelů místních
komunikací, možnostmi danými
finančními prostředky a v nepo-
slední řadě technickými
možnostmi. Je tedy pochopi-
telné, že zůstává i řada úseků,
kde se zimní údržba neprovádí.

Jde většinou o málo frekvento-
vané cesty či chodníky (seznam
těchto komunikací a ulic najdete
v informačním servisu na strán-
kách města www.havirov-
city.cz). Není to však žádný nový
seznam. Tyto úseky se tradičně
nezahrnují do plánu zimní
údržby. Nelze tedy tvrdit, že
město zimní údržbu omezuje. Ba
naopak. Každoročně o něco
rozšiřuje. Svědčí o tom i čísla
o kilometrech ošetřovaných
vozovek a chodníků.

V rámci města bude v letošní
zimě zahrnuto do plánu zimní
údržby 159 kilometrů vozovek
a 85 kilometrů chodníků.

Zimní údržba stojí více 
než 10 milionů korun

Ilustrační foto

Stolárna na leden:

Moimir Papalescu 
and The Nihilists

25. ledna
od 20 hodin
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KD Leoše Janáčka

Po-pá 11-18 h, so, ne 14-18 h
vstupné 10 Kč, žáci a studenti 5 Kč

Každý člověk má svou cenu
výstava prací klientů 

Ústavu sociální péče Havířov
obrázky, keramika, košíky, 

hračky, koberce

Vernisáž v pondělí 8.1. od 16 h

výstava potrvá do pátku 26.1. 2007

Výstavní síň Viléma Wünscheho 

P Ř E D N Á Š K Y

Vstupenky na představení, konaná v zařízeních Městského kulturního střediska Havířov, můžete zakoupit v předprodeji v pokladně KD P. Bezruče, KD L. Janáčka,
Společenského domu a v kině Centrum. V den pořádání akce se 1 hodinu před začátkem představení vstupenky prodávají pouze v místě konání.

17.1. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
CO V DETEKTIVCE NEBYLO

Úsměvná detektivka
Hrají: Petr Nárožný,

Jana Boušková/Jana Švandová,
Martin Sochor,

Martin Kubačák/Nikola Navrátil,
Oldřich Vlach/Bořík Procházka,
Václav Vydra, Ladislav Trojan 

a Ota Sládek
Vstupné: 240, 220, 200 Kč

D I V A D L A K O N C E R T Y

P O H Á D K Y

Z Á B A V A

12.1. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
MUZIKÁL PROROCTVÍ

rocková pohádka o lásce 

mezi Dobrem a Zlem

Vstupné 80 Kč

www.mkshavirov.cz, e-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz, Městské kulturní středisko Havířov � KDPB - KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE, Hlavní třída 31a, Havířov-Město,
informace - tel.: 596 808 011, příjem inzerce - tel.: 596 808 039, FAX: 596 808 020, pokladna otevřena Po - Pá 13 - 19 h, So, Ne 14 - 16 h

� KDLJ - KULTURNÍ DŮM LEOŠE JANÁČKA - Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, tel.: 596 411 277, pokladna otevřena Po - Pá 16.00 - 19.00 h, So, Ne 15.30 - 19.00 h
� SD - SPOLEČENSKÝ DŮM - Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, tel.: 596 811 217, pokladna otevřena Po - Pá 14 - 18 h, Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

20.2. v 19.00 h - komorní sál KDLJ
komorní koncert

Richard Novák - bas
Alexandr Starý - klavír 

22.3. v 19.00 h - komorní sál KDLJ
komorní koncert ČESKÉ TRIO

Milan Langer - klavír
Dana Vlachová - housle

Miroslav Petráš - violoncello

28.3. v 19.00 h - komorní sál KDLJ
komorní koncert

BENA HAVLŮ - pětiřadý xylofon

4.4. v 19.00 h - komorní sál KDLJ
komorní koncert

Ivana Dohnalová - harfa
COLLEGIUM 21

9.5. v 19.00 h - komorní sál KDLJ
komorní koncert EVE QUARTET
Vladislava Hořovská - 1.housle

Světlana Pechoušková - 2.housle
Martina Kallistová - viola
Eva Vrzalová - violoncello

Předplatné si můžete zakoupit 
v pokladně KDPB od 22.12. 2006.

31.1. v 19.00 h - komorní sál KD Leoše Janáčka
„Večer klavírní improvizace“ JIŘÍ PAZOUR - klavír, vstupné: 95 Kč, studenti 65 Kč

NABÍDKA KOMORNÍCH KONCERTŮ - jaro 2007

P Ř I P R AV U J E M E

5.2. v 19 h - velký sál KDLJ
RAČTE SI PŘÁT?

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS 

9.2. v 19 h - velký sál KDPB
Richard Alfieri

ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH

Hrají: Chantal Poullain 
a Oldřich Kaiser

21.2. v 19 h - velký sál KDPB
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Hrají: Jana Brejchová, Dana
Morávková/Adéla Kačerová, 

Pavlína Filipovská, Jan Kačer, 
Jan Révai/Martin Kubačák, 

Jiří Ptáčník

24.2. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA

ODDĚLENÍ MŠVV 
pořádá od února 2007 

nové kurzy
ČÍNSKÉHO JAZYKA
RUSKÉHO JAZYKA 

a českého jazyka pro cizince
kurzy budou probíhat 1x týdně 

3 vyučovací hodiny
cena kurzovného 2 600 Kč

Přihlášky a bližší informace 
v KD P. Bezruče 2. p.

dv. č. 311-312
tel: 596 808 031, 777 767 090 

AMATÉRSKÉ
DIVADLO
SPUTNIK

A SKŘÍTEK

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

vstupné dobrovolné

Otevřeno: po-pá 10-17 h, so, ne 14-17 h 



1. - 3.1. v 15.30 h
POLÁRNÍ EXPRES
(THE POLAR EXPRESS, USA 2004, 100´, přístupný,
širokoúhlý/animovaný/ rodinný, české znění, DD)
Nastoupíte do Polárního expresu také ?

Vstupné: 37 Kč 

1. - 3.1. v 17.45 a 20.00 h, ve středu též v 9.00 h
ERAGON Premiéra
(USA 2006, CP 14.12. 06, 115´, přístupný, širokoúhlá
fantasy, české znění, DD)
Až padne temnota, poslední drak si vybere
svého jezdce. Po Harry Potterovi a Pánovi
prstenů přichází další dobrodružné fantasy.

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

4. - 10.1. v 15.30 h
SPLÁCHNUTEJ Premiéra
(FLUSHED AWAY, VB 2006, CP 30.11. 06, 86´, přístupný,
animovaná komedie, české znění, DD)
Někdo skončí tam dole. Vstupné: 72 Kč

4. - 10.1. v 17.45 h
PO HLAVĚ … DO PRDELE Premiéra
(ČR 2006, CP 30.11. 06, 90´, do 12 let nevhodný,
černá komedie, DD)
Co se stane, když se třináctiletý kluk zamilu-
je do své spolužačky. Co se stane, když se
jeho matka zamiluje do osoby, které
zachránila život. Co se stane, když se jeho
otec zamiluje do manželky skotského gang-
stera. Hrají: Nella Boudová, Ondřej Vetchý,
Veronika Žilková, Jiří Mádl aj. Režie: Marcel
Bystroň Vstupné: 80 Kč 

4. - 10.1. ve 20.00 h, ve středu též v 9.00 h  
PRAVIDLA LŽI Premiéra
(ČR 2006, CP 30.11. 06, 115´, do 12 let nevhodný,
thriller, DD)
Nevěřte jim všechno, co říkají ! V hlavní roli
Jiří Langmajer. Režie: Robert Sedláček 

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

11. - 17.1. v 15.30 h
AUTA
(CARS, USA 2006, 96 ´, přístupný, rodinná komedie,
české znění, DS)
Film studia Pixar. V českém znění této rodinné
komedie uslyšíte Richarda Krajča, Kateřinu Bro-
žovou, Bolka Polívku, Jiřího Macháčka, Petra
Novotného aj. Vstupné: 47 Kč 

11. - 17.1. v 17.30 a 20.00 h, ve středu též v 9 h
DÉJÁ VU Premiéra
(USA 2006, CP 28.12. 06, 128´, do 12 let nevhodný,
drama, titulky, DD)
Co když je to něco víc než jen váš pocit?
V hlavních rolích Denzel Washington a Val
Kilmer.

Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

18. - 24.1. v 15.30 h
DIVOČINA
(THE WILD, USA 2006, 94 ´, přístupný, animovaná
pohádka, české znění, DS)
Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na
ně do kina !                             Vstupné: 47 Kč 

18. - 24.1. v 17.30 h
KUPEC BENÁTSKÝ Premiéra
(THE MERCHANT OF VENICE, USA/Itálie 2006, CP
30.11. 06, 138´, do 12 let nevhodný, širokoúhlé
drama/komedie, titulky, DD)
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes
a Lynn Collins v adaptaci slavné hry Williama
Shakespeara. Vstupné: 77 Kč  

18. - 24.1. ve 20.00 h, ve středu též v 9.00 h
DOBRÝ ROČNÍK Premiéra
(THE GOOD YEAR, USA 2006, CP 7.12. 06, 117 ´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlá komedie, titulky, DD)
Každý jednou dospěje … možná.V hlavní roli
Russell Crowe. Režie: Ridley Scott                 

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč) 

25. - 31.1. v 15.30 h
ZA PLOTEM
(OVER THE HEDGE, USA 2006, 83 ´, přístupný,
animovaná pohádka, české znění, DS)
Ochutnejte dobrodružství !     Vstupné: 62 Kč 

25. - 31.1. v 17.45 a 20.00 h, ve středu též v 9.00 h
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE Premiéra
(ČR 2006, CP 19.12. 06, 120´, do 12 let nevhodný,
hořká komedie, DD)
Film natočený podle stejnojmenné knihy
Bohumila Hrabala. V hlavní roli Oldřich Kai-
ser. Režie: Jiří Menzel                                   

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

Představení pro děti:
Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin - vstupné: 15 Kč
7.1. KAMENNÁ TETKA  - 7 pohádek    74´

14.1. SOBECKÝ OBR     -  6 pohádek   60´
21.1. VZPOURA HRAČEK  - 7 pohádek   68´
28.1. PANE, K PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ
-  - 4 pohádky    63´

4. - 5. a 7.1. v 18.00 h
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ
KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ
KAZAŠSKOOJ  NÁRODU Premiéra
(BORAT: CULTURAL LEARNINGS OD AMERICA FOR
MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF
KAZAKHSTAN, USA 2006, CP 23.11. 06, 83´, do 15 let
nepřístupný, komedie, titulky, DD)
V hlavní roli Sacha Baron Cohen, známý brit-
ský komik, který bývá pro své imitační
a improvizační schopnosti často přirovnáván
k Peteru Sellersovi. Vstupné: 72 Kč

7.1. v 16.00 h
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
(THE ANT BULLY, USA 2006, 89´, přístupný, rodinný
animovaný, české znění, DS)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů.

Vstupné: 52 Kč
11. - 14.1. v 18.00 h
SÓLOKAPR Premiéra
(SCOOP, Anglie/USA 2006, CP 7.12. 06, 96 ´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD)
Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá
vražda. Režie: Woody Allen    Vstupné: 72 Kč

13. - 14.1. v 16.00 h
DOBA LEDOVÁ 2
(ACE AGE 2-THE MELTDOWN, USA 2006, 90´,
přístupný, rodinný animovaný, české znění, DD)
A chládek je fuč. Vstupné: 57 Kč

18.1. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(THE PIANO, Austrálie 1993, 120´, do 15 let nepří-
stupný, drama/milostný příběh, titulky)
Citlivý a vyzrálý film sleduje příběh němé Angli-
čanky Ady, která na konci 19. století přijíždí do
nehostinného prostředí Nového Zélandu, aby se
provdala za muže, kterého nikdy neviděla.
V hlavní roli Holly Hunter. Režie: Jane Campion
Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

18. - 19.1. v 18.00 h
MARTA     Premiéra
(ČR 2006, CP 31.8. 06, 77´, do 12 let nevhodný,
drama, DS)
Drama o lásce, životě a smrti. O vůli přežít
a o schopnosti porozumění mezi lidmi, kte-
rým pro to scházejí předpoklady.
Režie: Marta Nováková            Vstupné: 70 Kč

20. - 21.1. v 18.00 h
NABÍT A ZABÍT        Premiéra
(LUCKY NUMER SLEVIN, USA 2006, CP 5.10. 06,
109´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý krimi thriller, titul-
ky, DS)
Špatný čas. Špatné místo. Špatné číslo.
V hlavních rolích Josh  Hartnett, Bruce Willis
a Morgan Freeman. Vstupné: 70 Kč

20. - 21.1. v 16.00 h
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE
(USA 2005, 99´, přístupný, širokoúhlá, rodinná kome-
die, české znění, DD)
Dejte si na ni bacha !                Vstupné: 57 Kč

25. - 28.1. v 18.00 h
ERAGON
(USA 2006, 115´, přístupný, širokoúhlá fantasy, české
znění, DD)
Až padne temnota, poslední drak si vybere
svého jezdce. Po Harry Potterovi a Pánovi prste-
nů přichází další dobrodružné fantasy.

Vstupné: 72 Kč
27. - 28.1. v 16.00 h
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
(MONSTER HOUSE, USA 2006, 91´, přístupný,
animovaný rodinný, české znění, DD)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu.

Vstupné: 67 Kč
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KINO CENTRUM
nám. Republiky, Havířov-Město, tel.: 596 812 243

pokladna: Po - So 15.00 - 20.30 h, Ne 13.30 - 20.30 h

KINO ÚSVIT
KD L. Janáčka, Dlouhá tř. 46a, tel.: 596 411 277 
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???? Jste nespokojeni se svým správcem domu ????
??? Chcete si o svém domě rozhodovat sami ???

Hledáte nového správce ?
UŽ JSTE HO NAŠLI !!!!!!!

HOFR správa nemovitostí, s.r.o.
informace: www.hofr.me.cz Kancelář 595 682 277, 777 661 856

V případě zájmu o informace se rádi dostavíme na schůzku do vašeho domu.
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Městské kulturní středisko Havířov

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA - pro začátečníky i pokročilé

ANGLICKÁ KONVERZACE
NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA

ITALŠTINA pro pokročilé

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ KURZY
ŠITÍ A STŘIHŮ PRO MLÁDEŽ od 12 let a pro ženy

RUČNÍ PRÁCE - paličkování, pletení
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 4 let

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - úterý dopoledne
TAI-ČI - út 18.15 h

JÓGA - st - 9 a 19 h, čt - 18.15 h, pá 17.15 h

HUDEBNÍ VÝCHOVA
klavír, klávesy, sólový a muzikálový zpěv, kytara, el. kytara, flétna

FOTOKROUŽEK
s výukou teorie a praxe - každé úterý od 16 do 19 h

NOVÉ KURZY
ČÍNSKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA
ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ZÍSKÁTE
na oddělení kurzů v KD P. Bezruče - 2. p., dv. č. 311 - 312,

tel.: 596 808 047, 596 808 031, 777 767 090

N
A

B
Í
D

K
A

 K
U

R
Z

Ů
. 

J
A

R
O

 2
0

0
7

m
ks

/0
7

11
/0

7
12

/0
7

Městské kulturní středisko
Havířov nabízí k dlouhodobému

pronájmu provozování denní
kavárny a občerstvení 

pro návštěvníky kina Centrum.
596 808 030 - E.Choleva 
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ŠTĚPÁNSKÝ VÁNOČNÍ
KONCERT U SV. ANNY

Už tradičně zazní 26.12. 2006 v 15
hodin v kostele sv. Anny kromě
jiných vánočních melodií i slavná
Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby - HEJ MISTŘE. Pod vedením
dirigenta Vítězslava Soukupa ji
nastudoval zdejší chrámový sbor
Chorus Annensis (pohostinsky
v něm tentokrát vystoupí i řada
havířovských občanů) a Pěvecké
sdružení Martinů z Třince. Dopro-
vodný orchestr tvoří učitelé a stu-
denti hudebních škol spolu
s dalšími profesionálními hudeb-
níky našeho regionu.
Přijďte uctít krásnou tradici
a poslechnout si tuto perlu české
vánoční duchovní hudby.

Vstupné je dobrovolné

30. ledna v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

ZUŠ L. Janáčka
596 411 064, zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
596 813 128

zus.b.martinu@volny.cz

Hudební podvečery
16. a 23. ledna v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ B. Martinů ul. Sadová

Koncert žáků klavírního oddělení   
26. ledna v 17.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Od února zahajují večerní kurzy
keramiky a fotografie pro veřejnost

bližší informace na sekretariátě
ZUŠ tel.: 596 813 128

ZUŠ B. Martinů stále přijímá 
žáky na II. pololetí pro studium

hudebního, výtvarného, tanečního,
literárně-dramatického oboru

ples ZUŠ B. Martinů 
2. února od 19 hodin

Společenský dům Reneta

Městská knihovna
V lednu uplyne padesát let od smrti
Josefa Skupy, známého tvůrce lou-
tek Spejbla a Hurvínka. Toto výz-
namné výročí připomene výstava,
kterou si můžete od 4.1. 2007 pro-
hlédnout v dětském oddělení kni-
hovny na ul. J. Wericha v Ha-
vířově-Městě. Děti tam mohou přijít
také v sobotu 20.1. v 10 hodin na
pohádku, kterou jim se svými lout-
kami zahraje David Velčovský.
Vstup je pro všechny zdarma.

Pobočka ul. Seiferta
videoprojekce krásné přírody 

Korsika - obrázky z cest
O putování a dobrodružství 

povypráví Ivo Liberda
ve čtvrtek 25. ledna v 18.00 hodin

vyhodnocení tříměsíční soutěže
ABECEDA

čtvrtek 11. ledna v 16 hodin
Bude připraveno zábavné 

odpoledne plné her a překvapení 

Základní škola M. Pujmanové
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pondělí 15.1. od 9 do 17 hodin 
Návštěvníci se mohou podívat, 

jak probíhá výuka žáků na 
1. i 2. stupni, jak trénují

nejmladší tenisté. Mohou si
prohlédnout třídy, odborné učebny,

tělocvičny, školní knihovnu
s čítárnou.

Základní škola Moravská
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středa 24. ledna
Prohlídka školy začíná 

v 9, 10 a v 15 hodin 
Širokou veřejnost srdečně zvou

žáci a pedagogičtí pracovníci
školy

Zápis do 1. ročníku
Pondělí 5. 2. v době 

od 14.00 do 17.30 hodin 
Úterý 6. 2. v době 

od 14.00 do 17.00 hodin 

Základní škola V. NEZVALA
škola s rozšířenou výukou

tělesné výchovy zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

úterý 16.1. od 9 do 16.30 hod.
v dopoledních hodinách 

možnost nahlédnout 
do vyučovacích hodin

8.1. a dále každé pondělí 16.30 - 
18.30 hod. pro dívky 13 - 15 let
zahajujeme přípravný kurz pro
soutěž „Dívka roku 2007“, na pro-
gramu chůze, držení těla, besedy
s odborníky, péče o vlasy a pleť,
pohybová kultura a ústní projev.
Soutěžící dívky zdarma, ostatní
100 Kč jednorázový poplatek.

20.1. - „Masopustní karneval“ - 
tradičně se soutěžemi a vyhodno-
cením masek. Připraveno ve spo-
lupráci s ČSŽ.
Zahájení v 15 hodin, vstup 10 Kč,

občerstvení zajištěno.

Zařízení na ul. M. Kudeříkové
5.1. pá od 17 - Tříkrálová diskotéka
6.1. so od 9 - Stolní hry - pro malé 
i velké děti
8.1. po od 15 - „Noc plná světel“ 
stínítka na svíčku
12.1. pá od 14 - „Dej kompu mat !
“šachový turnaj na PC
13.1. so od 9 - „Origami“ - skládáme 
z papíru + soutěž 
„Nejrychlejší origamiskládač“
19.1. pá od 17 - Maškarní diskotéka
20.1. so od 9 - „Zimní vystřihovánky“ 
výroba papírových dekorací do bytu 
20.1. so od 9 - „Neseď doma, stanice
tě volá“ - tvořivé dopoledne pro všech-
ny šikovné děti, malý květináč s sebou, 
ostatní materiál na veselá zvířátka
zajištěn

27.1. so od 9 - „Snová krajina“ - nauč
se malovat
27.1. so od 9 - SUDOKU - 1. ročník 
turnaje žáků havířovských škol v luště-
ní sudoku ! Startovné: 10 Kč/osobu

TJ Start - SK Budo Havířov
pořádá 

KURZ KARATE 
A SEBEOBRANY

Karate je vhodné pro všechny
věkové kategorie, zejména pro děti
od 6 let a mládež. Pestrá skladba
tréninku obohacená o prvky gy-
mnastiky, strečinku, atletiky, úpolo-
vých her a zkušené vedení trénin-
kového procesu.
Všechny zájemce srdečně zveme.

Nábor od 8.1. do 8.2. 2007 
(trénink 3x týdně)

Po, St: 17 - 19 hod. - Tělocvična
SPSŠ Kolárova (boční vchod)

ČT: 17 - 18.30 hod.
ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace na 
tel.: 604 262 607, www.skbudo.cz

Základní škola Mánesova 
3 v 1:

Den otevřených dveří
Barevný modrý den

Zápis do 1. třídy 
a k předškolnímu vzdělávání

(speciální vzdělávací programy)
17. ledna 2007 

ZŠ a MŠ na ul. Frýdecké 
v Havířově-Bludovicích 

zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. 1. 2007 od 8 do 15 hodin

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU sv. J. BOSKA 

Haškova 1, 736 01 Havířov
tel.: 596 810 145

www.csmdonbosco.cz 
email: csm@csmdonbosco.cz
OTEVŘENO pondělí až pátek

14.30 - 19.00 hodin
Kolektiv CSVČ sv. Jana Boska
v Havířově přeje šťastné prožití
Vánočních svátků a správné vykro-
čení do nového roku 2007.
Radost z narozeného Spasitele ať
prozáří vaše konání nejen v tyto
dny, ale i v novém roce 2007.

Z PROGRAMU NA LEDEN
13.1. VÝSTUP NA LYSOU HORU

16.1. TURNAJ V HOKEJI
19.1. TURNAJ VE FOTBALE
(Šumbark, na ZŠ Moravská)
31.1. TURNAJ VE FOTBALE

(na ZŠ Na Nábřeží od 17 hodin)
31.1. OLYMPIÁDA A DISKOTÉKA

K SVÁTKU JANA BOSKA 
NA MĚSTĚ

31.1. OLYMPIÁDA K SVÁTKU
JANA BOSKA NA ŠUMBARKU

3.2. JAN BOSKO CUP VE
STOLNÍM TENISE (ve střediskové

tělocvičně na Šumbarku, od 8 h)

A S T E R I X , středisko pro volný čas Havířov
Zařízení na ul. Na Nábřeží 41 (dříve DDM)
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