
Město Havířov připravuje
konferenci k Sorele

V říjnu příštího roku by měl mít Havířov nový Domov důchodců
Základní kámen položil primátor města František Chobot

Konferenci k Sorele, která charak-
terizuje výstavbu města, připravuje
na měsíc říjen město Havířov. Konfe-
rence ponese název Sorela - Tvář
města Havířova.

Uskuteční se v rekonstruovaném
objektu bývalého kina Radost 5. října.
Den předtím bude tento objekt, který
byl zařazen na seznam kulturních
památek, slavnostně otevřen. Další dny
tj. 6. a 7. října se pak uskuteční den
otevřených dveří, který bude určen pro
širokou veřejnost.

Jádro Havířova, které bylo postaveno
v 50. letech ve stylu socialistického rea-
lismu, bylo v r. 1992 vyhlášeno ochran-
ným pásmem  a nazváno podle tohoto

stylu Sorela. Území zahrnuje soubor
obytných budov ohraničený na jedné
straně lesoparkem Stromovka, na
straně druhé vede až po meandry řeky
Lučiny. Na severozápadním konci je do
chráněného území zahrnut zámek
a kostel sv. Anny, na jihovýchodním
konci památková zóna končí kinem
Centrum. Architekti projektující  v 50. le-
tech byty na rychle se rozvíjejícím
Ostravsku nechtěli stavět nové domy
v „buržoazním“ předválečném stylu,
a proto se obrátili pro inspiraci do české
renesance, o čemž vypovídají četné
římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou
domy vyzdobeny. Oblast Sorely je velice
cenná svým nadčasovým urbanistickým

řešením, které je mnohem lidštěj-ší než
pozdější panelová výstavba.

Konference se zúčastní představitelé
Národního památkového ústavu, renomo-
vaní architekti, představitelé vysokých
škol a další osobnosti, které mají k pro-
blematice Sorely vztah. Počítá se, že pro-
gram konference bude zhruba pětihodi-
nový. Skládat se bude z několika odbor-
ných přednášek a následné diskuse.
Součástí konference, které se zúčastní
kolem 150 hostů, a otevření bývalého
kina Radost, bude rovněž výstava o Sore-
le, která bude zpestřena řadou dobových
fotografií a map. Na zajímavou konferenci
o architektuře 50. let hodlá město Havířov
pozvat také ministra kultury.

V Havířově se začal stavět Domov
důchodců. Slavnostní položení základního
kamene se konalo 11. května za účasti pri-
mátora města  Františka Chobota a ředitele
pro stavební činnost firmy Tchas Ing. Jaro-
slava Paclta. Přítomni byli také náměstek
pro hospodářský rozvoj Ing. Zdeněk
Osmanczyk, poslanec Parlamentu ČR
Ing. Břetislav Petr a další hosté.

Ubytovací kapacita nového domova bude
činit 86 lůžek, 60 pokojů je jednolůžkových, 13
dvoulůžkových, 14 lůžek bude vyčleněno pro
imobilní občany. Celková zastavěná plocha tří
objektů bude 1 545 m2. Součástí domova je
také kuchyně s jídelnou pro výdej až 400 obědů
denně, předpokládá se i výdej do nosičů mimo
objekt.

Kromě lůžkových pokojů s integrovaným
sociálním zařízením bude stavba vybavena
také ambulantní částí včetně administrativního
příjmu a vedení domova, dále pak rehabilitač-
ním zařízením pro lůžkovou část a dalším
obslužným a technickým zázemím, jako je
prádelna, kuchyně, technické šatny a sklady -
vše včetně sociálního zařízení. Chybět nebude náhradní zdroj elek-
trické energie a trafostanice. Vysokou úroveň služeb Domova důchod-
ců v Havířově podpoří mj. vybudování kaple, knihovny, vodoléčby,
tělocvičny, místnosti s internetem, zasklené terasy či relaxačního
koutu. Pro návštěvníky a zaměstnance vyroste uvnitř areálu parkoviště
pro 16 + 2 imobilní stání. Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na
224 milionů korun, dalších 11 milionů korun budou stát vyvolané inves-
tice, spojené s přeložkami, rozšířením vozovky apod. Po přípravě
území je kromě hlavního objektu předmětem zakázky také výstavba
chodníků, kanalizace, přípojek vody a plynu, garáže s přístřeškem pro
odpad a veřejné osvětlení. (pokračování na straně 5)

Pozvánka
na jednání Zastupi-
telstva města Haví-
řova dne 18. června
od 8 hodin ve Spo-
lečenském domě na
Dlouhé třídě. Jed-
nání je přístupné
veřejnosti.
Od 14 hodin inter-
pelace a dotazy
občanů.

Foto: Josef Talaš

Základní kámen poklepali kladívky primátor František Chobot
a Ing. Jaroslav Paclt za firmu Tchas. Foto: Josef Talaš
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Sociální služba pro rodiny
s dětmi je službou bezplatnou.
Cílem této služby je pomoci rodi-
nám obnovit jejich soběstačnost
a hlavně upevnit celkovou stabilitu
rodiny. Sociální služba pro rodiny
s dětmi je zajišťována sociálními
asistentkami, které mohou přispět
odbornou radou a pomocí při pře-
konávání složitých problémů rodin
spojených s výchovou dětí, školní
docházkou, přípravou na vyučo-
vání, s vyřizováním administrativ-

ních záležitostí rodin apod.
Sociální asistentky pracují přímo

v terénu s rodinami, které pomoc
potřebují. Smyslem této pomoci je
zabránit sociálnímu vyloučení
rodin, druhotné izolaci a zároveň
pomoci dětem ohroženým sociál-
ním prostředím. Služby sociální asi-
stence pro rodiny s dětmi jsou sou-
částí odboru sociálních věcí, oddě-
lení sociálně právní ochrany
zdejšího magistrátu.

Nová služba pro rodiny s dětmi
Statutární město Havířov má od 1. dubna novou službu pro rodiny

s dětmi. Tato služba je zřízená na základě schváleného projektu
o poskytnutí finančních prostředků z grantového schématu Síť
sociální integrace 2006 v rámci Společného regionálního operačního
programu a je spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským
krajem.

Tato firma hodlá postupně pro-
pojit město metropolitní optickou
sítí, pomocí níž by občanům města
nabízela datové služby (např. inter-
net), ale také televizi. Rada schváli-
la vybudování první etapy (v oblasti
Bludovic) této sítě o délce zhruba
1,5 kilometru. Do budoucna budou
připojeny také městské a veřejné
instituce. Druhá etapa zahrnuje ZŠ
Karolíny Světlé, ZŠ M. Kudeříkové,
ZŠ V. Nezvala, Střední průmyslo-

vou školu stavební, Městskou kni-
hovnu - Šrámkova 2. Třetí etapa se
bude vztahovat na ZŠ Na Nábřeží,
Magistrát města Havířova, Kulturní
dům Petra Bezruče, Gymnázium
Komenského 2 a ZŠ Gorkého.
S realizací se počítá v roce 2008,
kdy budou řešeny zemní trasy
optického kabelu v oblasti památ-
kové zóny SORELA a propojovací
trasa optického kabelu mezi měst-
skými částmi Havířov-Šumbark,
Město a Podlesí. Po ukončení IV.
etapy bude metropolitní optická síť
funkční jako jeden celek.

V páté etapě bude metropolitní
optická síť přeložena z nadzemního
vedení do zemních tras. Město si
dalo podmínku, že nadzemní části
musí být maximálně po třech letech
umístěny pod zem.

Květnové dny byly ve znamení připomenutí si 62. výročí ukončení
nejhrůznější války v dějinách lidstva. Památce obětí se přišli poklonit
také primátor František Chobot, náměstci Ing. Eduard Heczko,
Ing. Zdeněk Osmanczyk a JUDr. Bronislav Bujok. Foto: Josef Talaš

V Havířově se bude budovat
optická síť

Rada města schválila na svém jednání vybudování metro-
politní optické sítě v Havířově, a to ostravské společnosti
PODA.

! INFORMA! INFORMACE PRCE PRO PODNIKAO PODNIKATELE !TELE !
Živnostenský úřad Magistrátu města Havířova nabízí svým podnikatelům a vstupujícím do podnikání možnost tzv. objed-

návkové služby. Klienti se složitějšími případy jako jsou například nově zakládané obchodní společnosti nebo jiné právnické
osoby, podnikatelské subjekty s více živnostmi, zahraniční fyzické nebo právnické osoby, žadatelé o živnost provozovanou
průmyslovým způsobem, případně klienti požadující obsáhlejší konzultaci, se mohou objednat na následujících telefonních
číslech: 596 803 404, 596 803 405, 596 803 116, 596 803 119. Objednávky budou přijímány na každou středu odpoled-
ne (12 h - 16.30 h) a čtvrtek dopoledne (8 h - 12 h). V tomto termínu budou přednostně registrátorkou vyřízeni, podle
charakteru případu se mohou opět objednat na konkrétní den i hodinu.

Počátkem května se konal již druhý ročník
obranářského speciálu služebních psů „O pohár
MP Liberec”. Kromě psovodů městských policií
se jej zúčastnili i příslušníci Vězeňské stráže
a Armády ČR. Havířovskou městskou policii
reprezentovali strážníci Lubomír Cabák s belgic-
kým ovčákem Athosem Alukuk a Roman Vala
s belgickým ovčákem Gertem z Hückelovy vily.

Soutěž byla koncipována tak, aby prověřila
nejenom umění služebních hlídkových psů, ale
i zákonné znalosti a taktiku zákroků samotných
psovodů.

Soutěžní dvojice musely nejprve prokázat
svou sehranost při ovladatelnosti a zdolávání
překážek. Poté přišly na řadu náročné disciplíny
obrany. Závodníci se nejdříve přesunuli do
samotného centra Liberce. Zde měli za úkol
v časovém limitu nalézt pachatele ukrytého
v objektu vodních lázní. Další disciplínou bylo
zadržení prchajícího pachatele. Psovod se psem
při tom museli překonat vodní tok. Následovalo
zpacifikování dvou agresivních výtržníků na
veřejnosti, které museli psi zvládnout, i když byli

opatřeni náhubkem. Asi největší specialita závo-
du byl zákrok v restauračním zařízení, kde se
schylovalo ke rvačce. Maximální obtížnost prove-
dení spočívala v tom, že psovod se psem musel
do místnosti vniknout oknem a zde eliminovat
nejagresivnějšího jedince. Poslední disciplínou
bylo zadržení pachatele na vzdálenost 100 m,
který se proti psu bránil holí.

Havířovští psovodi si vedli nadmíru dobře.
Roman Vala s Gertem byli natolik suverénní, že
byli nejlepší ve všech hodnocených disciplínách
a stali se tak i celkovými vítězi. Neméně zdatně
jim sekundovala i druhá dvojice. Lubomír Cabák
s Athosem se propracovali na celkové druhé
místo. Navíc součet těchto umístění přinesl
havířovským psovodům prvenství i v soutěži
družstev.

„Samozřejmě, že mě dosažený úspěch velmi
těší. Ale ještě příjemnější pocit mám z toho, když
vidím, že se na svého psa mohu plně spolehnout
při výkonu služby,“ uvedl spokojený vítěz Roman
Vala.

HAVÍŘOVŠTÍ PSOVODI SLAVILI ÚSPĚCHY V LIBERCI

Psovodi MP Havířov, zleva Lubomír Cabák
a Roman Vala se svými svěřenci.
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Již dvanáctým rokem provádí Městská policie Havířov,

ul. Karvinská 1a (u hasičské zbrojnice) vždy v pondělí a ve
středu od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin bezplatnou
evidenci jízdních kol.

K registraci jízdního kola je zapotřebí OP, jízdní kolo včetně
dokladů o jeho nabytí, u dětí mladších 15 let přítomnost a OP
jednoho z rodičů. Tato služba pro občany není povinná a je bez-
platná. K 1.4. 2007 využilo této služby již 1 684 občanů  z Havířo-
va a blízkého okolí. Městská policie upozorňuje  cyklisty, že od 1.7.
2006 došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 361/2000 Sb. ke
změnám, týkajícím se cyklistů. Především vznikla cyklistům mlad-
ším 18 let povinnost použít za jízdy ochrannou přilbu schváleného
typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Cyklista je
také povinen, stejně tak jako každý řidič, zkontrolovat si před jíz-
dou své jízdní kolo, jeho vybavení (povinná výbava dle přílohy
č. 13 k vyhl. č. 341/2002 Sb.) a odstranit zjištěné závady.

Foto: archiv
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Po: 13 - 17
činnost:
KD 9. květen
KD MMH
KD při Železniční stanici Havířov
KD Lazy
Út: 13 - 14
klubový den (káva, čaj)
14.00 - 15.30 přednáška
15.30 - 17.00 literárně-dramatický

podvečer (zpěv)
St: 13 - 17 společenské hry
1. místnost: karetní hry
2. místnost: šachy, člověče

nezlob se, scrabble,
domino

Čt: 13 - 14
klubový den (káva, čaj)
14.00 - 15.30 přednášky
15.30 - 17.00 1. místnost: krou-

žek ručních prací   
15.30 - 17.00 2. místnost: cvičení

žen - sudý týden

Pá: 13 - 17
1. místnost: společenské hry,
turnaje /kuželky/, turistika 
13.00 - 15.45 
2. místnost: cvičení žen 
- lichý týden 13 - 17 
2. místnost: „PŘEDVEDU, CO
UMÍM“ (členové mohou předvést
svou dovednost, zručnost, bystrou
mysl a pod.) - sudý týden

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Odbor místního hospodářství a dopravy
o r g a n i z u j e  

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší

6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2007
2. Pes musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti vnitřním

parazitům  
3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem a v doprovodu osoby

starší 15 let 
4. K očkování přineste očkovací průkaz psa

Místa a termíny svodů:

I. Stanoviště kontejnerů 
1. - 10. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:
U Topolů, U Pískovny, 

Na Pavlasůvce (žel. stanice)
Havířov-Bludovice:

Na Stezce, Na Polanech

II. Stanoviště kontejnerů 
20. - 30. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 

Nový Svět (ZO), Fryštátská
Havířov-Životice: Hraniční, Květná 

III. Stanoviště kontejnerů
5. - 10.6.

Jaselská, Slezská, Zednická, 
Kosmonautů, Na Pacalůvce, 

17. listopadu, E. Krásnohorské,
Mládežnická, Nákupní, Mládí,

Lazecká (u lesa), U Pošty

12. - 17.6.
Kpt. Nálepky, Majakovského,

Mozartova, Radniční, Slovanská,
Švabinského, Sadová,

E. Holuba, Školní (v zatáčce 
u gar.), Dlouhá třída-Terasa,

Žákovská, Na Dolanech, 
Frýdecká-Stružník, Školní (v za-
táčce u garáží), J. Kotase-točna

19. - 24.6.
Moskevská-park., U Lesa,  

Tajovského, Okrajová-parkoviště,
K. Světlé-Luna, J. Vrchlického, 

Selská, Větrná, Padlých hrdinů
(obchod), Nad Tratí x Na Kopci,
Hornická (napr.RD č.3), U Pošty,

Mezidolí-U Sosáka

26.6. - 1.7.
Místní, Kubelíkova, J. Žižky,
Kochova, Kpt. Jasioka ZŠ, 

U Pošta, Olšová, Edisonova, 
Nový Svět (čp. 45), Svážná,
Petřvaldská (pož.zbrojnice), 

Na Pacalůvce

Harmonogram přistavení VPK

První máj se v Havířově vydařil. Alespoň co se týče pestrého progra-
mu. Počasí až tak vlídné nebylo. Přesto se na náměstí Republiky
vypravil slušný počet havířovských občanů, aby se podívali na
vystoupení folklorních souborů Bledowianie a Vonička, krojované
dechové kapely Miločanka či písničkáře Honzy Nedvěda.

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ 
rozšířil svou činnost

Činnost Městského klubu důchodců na ulici Studentská 9a,
Havířov-Podlesí se od dubna 2007 rozšířila z původních dvou
provozních dní na pět provozních dní v týdnu.

Pokud máte zájem o vyplnění svého volného času, přijďte mezi nás
a vyberte si z plánu činnosti, který zpracovala samospráva Městského
klubu důchodců ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu
města Havířova. P r o v o z n í   d o b a  denně od 13 do 17 hod.

4.6. - pondělí
Ha-Šumbark, hasičská zbrojnice 
(za Třískou)               8 - 10 hod.
očkuje MVDr. Horák  - 80 Kč/pes
Ha-Dolní Suchá, ve dvorové
části MŠ         10.30 - 11.30 hod.
očkuje MVDr. Vaculík - 45 Kč/pes

5.6. - úterý
Ha-Prostřední Suchá, veterinár-
ní klinika                  13 - 17 hod.
očkuje MVDr. Polák   - 80 Kč/pes

6.6. - středa
Ha-Město, Podlesí, Bludovice
bývalý psí útulek (zem. usedlost
Štýrských)                 8 - 11 hod.
očkuje MVDr. Vaculík - 45 Kč/pes
Ha-Dolní Datyně, bývalá budova
MNV              11.30 - 12.30 hod.
očkuje MVDr. Vaculík - 45 Kč/pes

Ha-Město, Podlesí, Bludovice
bývalý psí útulek (zem. usedlost
Štýrských)               15 - 18 hod.
očkuje MVDr. Javora - 70 Kč/pes

8.6. - pátek
Ha-Životice, Bludovice
hasičská zbrojnice Životice        

8 - 10 hod.
očkuje MVDr. Javora - 70 Kč/pes
Ha-Šumbark
Veterinární ordinace 
ul. Gen. Svobody      13 - 15 hod.
očkuje MVDr. Horák - 80 Kč/pes

Náhradní termín: 6.9. 2007
Veterinární klinika 

v Prostřední Suché            
14 - 17 hod.

očkuje MVDr. Polák - 80 Kč/pes

V sobotu dne 16. června toho-
to roku proběhne tradiční čištění
řeky Lučiny od odpadků, které
zde zanechali naši spoluobčané.
Práce spojené s očistou břehů
a říčního koryta se
mohou uskutečnit
jen díky pomoci
obyvatel našeho
města, proto je tato
informace určena
všem, kterým není
osud přírody v jediném
chráněném území Havířova lho-
stejný. Sraz všech dobrovolníků
je v 10 hod. dopoledne u nového
mostu přes Lučinu, pod ulicí
ČSA.

Vzhledem k tomu, že sběr
odpadků se provádí z říčního kory-
ta, je bezpodmínečně nutná vhod-

ná obuv. Práce jsou určené lidem
star-ším 15 let. Mladší účastníci
mohou být přítomni jen pod dozo-
rem dospělých. Zakončení očisty
řeky se bude odvíjet od postupu

prací, průběhu
počasí a elánu
zúčastněných. Před-
pokládáme, že by
k ukončení mělo
dojít mezi
14 - 15 hod. Odvoz

vysbíraných odpadků je zajištěn
Magistrátem města Havířova.
V případě nepřízně počasí se celá
akce přesouvá o týden, tedy na
sobotu 23. června.

Bližší informace poskytne
pracovník odboru ŽP Magistrátu
města Havířova Ing. Jan Smola.

Čištění
Lučiny

červen  Po - Pá 9 - 18      So - Ne 9 - 19

červenec          Po - Ne  8 - 20
srpen               Po - Ne  9 - 19

Vstupné: děti do 2 let zdarma, invalidé s průkazem zdarma
důchodci 30 Kč ● dospělí 50 Kč ● děti do 12 let 20 Kč

● poslední 2 hodiny provozu 20 Kč
permanentka - dospělí 800 Kč/20 vstupů

permanentka - děti 400 Kč/24 vstupů
šatna a vodní atrakce zdarmaO
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Foto: Josef Talaš
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Statutární město Havířov přispívá ze svého rozpočtu 
na vakcínu 20 Kč na každého psa.
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Mění se řidičské průkazy
Na základě oznámení Ministerstva dopravy upozorňujeme

na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.

Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu,
případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu
dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidič-
ských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na
úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidi-
čského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.

Proto s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! 

V Austrálii se oběma sportovcům
velmi líbilo. „Lidé tam byli úplně jiní.
Velmi vstřícní, obětaví a plni poho-
dy. Oni si moc vážili, že se u nich
takovéto sportovní celosvětové hry
mohou konat, a tak byli příjemní
i k nám sportovcům. A to organiza-
ci a vše kolem dělali zdarma,“
vzpomínal na pobyt v Adelaide Bc.
Garay. Nadpraporčík Hegedüs byl
okouzlen prostředím a přírodou. „Ti
krásní velcí papoušci, kteří vám
tam přelétávali nad hlavami, to je
zázrak přírody, koupání s delfíny,
všude klokani, no prostě báječné,“
líčil s rozzářenýma očima. Sám měl
štěstí, protože se na australském
pobřeží kontaktoval s ženou, která
pochází z Karviné a do Austrálie se
provdala. Pomohla mu hlavně
v komunikaci s organizátory her.
„Zajeli jsme také do Melbourne, kde
jsme navštívili největší podmořské
akvárium na světě. Ti žraloci byli
skutečně hrůzostrašní, hlavně svou
velikostí,“ poznamenal.

Oba havířovští reprezentanti pak
byli velice mile překvapeni i při-
vítáním v československém klubu.
„Ten založili naši krajánci, aby měli
možnost vzpomínat na svůj domov,
udržovat původní národní tradice.
Pro mě to bylo báječné, protože
před soutěží jsem musel držet přís-
nou dietu, ale pak jsem si tady dal
okamžitě vepřo, knedlo, zelo.
I české pivo tam mají,“ uvedl Bc.
Garay. „Měl to jednodušší, protože

si to odzávodil na začátku a já měl
ještě řadu dní před svým prvním
vystoupením. Tak jsem byl z toho
nervózní, že jsem zhubl a místo
v 80kilogramové disciplíně jsem
bojoval ve váze do 75 kilogramů.
Nakonec mohu říci, že jsem měl při
závodech svůj den, všechno mi
perfektně vycházelo. Myslím, že
i Jan mohl mít stříbro a že tam tro-
chu rozhodl nějaký subjektivní
dojem rozhodčích. Alespoň to řada
odborníků i soutěžících tak viděla.
Ale řekl jsem mu, že i bronz je vyni-
kající, vždyť mnozí se vrací bez
medaile,“ hodnotil vystoupení své
i kamaráda Marek Hegedüs.

„Asi jsem to trochu podcenil.
Myslel jsem, že na takovéto soutěži
nemůže být taková konkurence, ale
byli tam borci, kteří se zúčastnili
světového šampionátu,“ přiznal Bc.
Garay, vicemistr světa ze závěru
loňského roku a loňský nejlepší
sportovec z řad hasičů v ČR.

Oba havířovské sportovce pod-
pořilo v účasti na světových hrách
finančně také město Havířov.
V pondělí 23. dubna pak oba
úspěšné reprezentanty přijal
primátor města Havířova František
Chobot společně s náměstkem
JUDr. Bronislavem Bujokem. Za
vzornou reprezentaci města jim
oba představitelé poděkovali.

Celkově se v Adelaide zúčastnilo
světových her kolem 8 tisíc sportov-
ců, z toho z ČR něco přes sedm

desítek (velká část hokejistů). ČR
obsadila nakonec v hodnocení
národů 13. místo se ziskem 34
medailí.

Bc. Jan Garay 
kulturistika
- věk 29 let, svobodný
- nprap. Hasičského záchranného

sboru Moravskoslezského kraje,
velitel družstva

- v r. 2006 ukončil bakalářské stu-
dium na VŠB, fakulta strojní, v r.
2008 ukončí inženýrské studium

- kulturistice se věnuje od svých 20
let (do té doby karate)

- 4. místo na MČR v kulturistice
v r. 2004

- 4. místo na MČR ve fitness
v r. 2004

- vicemistr ČR v bodyfitness
r. 2005

- mistr Moravy a Slezska ve fit-

ness, bodyfitness a v kulturistice
- vicemistr světa pro rok 2006

v kulturistice 
- v r. 2005 oceněn městem Havířov

v rámci vyhlašování nejlepších
sportovců města Havířova 

Marek Hegedüs
karate
- věk 35 let, ženatý
- nprap. Policie ČR, instruktor slu-

žební tělesné a střelecké přípravy
- karate se věnuje již 20 let
- několikanásobný mistr ČR

v rámci civilního sportu i v rámci
soutěží policie

- na Světových hrách hasičů
a policistů v Kanadě v r. 2005
obsadil 2. místo

- je členem TJ Baník Havířov, oddíl
karate

- je členem oddílu kulturistiky
Slavie Havířov

V australském Adelaide znělo: Havířov, Havířov...
Havířov, Havířov..... znělo z tribuny v australském Adelaide při Svě-

tových hrách policistů a hasičů, které se konaly ve druhé polovině
měsíce března. To se navzájem povzbuzovali dva kamarádi z Havířo-
va, kteří se k protinožcům vydali bojovat v karate a kulturistice. Poli-
cista Marek Hegedüs vybojoval kov nejcennější, nprap. Bc. Jan Garay
si z australského pobřeží odvážel bronz.

Povinnost sečení pozemků
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékářské péče

dle § 73 odst. 3 zákona č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlast-
níky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření
k zamezování jejich výskytu.

Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2007 byly pozemky posekány. Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném
termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Oba úspěšné sportovce přijal a odměnil primátor města František
Chobot. Vlevo karatista Marek Hegedüs, vpravo vzpěrač Jan Garay.

Foto: Ivan Trnka

Rada města Havířova schválila na svém dubnovém zasedání
změnu jednoho z článků Zásad statutárního města Havířova pro
uzavírání nájemních smluv k obecním bytům.

Nově se v zásadách objevuje tento text: Bytovou situaci nájem-
ců bytů, kteří obdrží výpověď z nájmu bytu z důvodu dluhů
od kterékoliv bytové organizace (např. RPG Byty s.r.o, SBD
Havířov a dalších) nebo již byli z důvodu dluhů na základě výko-
nu rozhodnutí soudu z bytu vystěhováni, nebude město Havířov
řešit přidělením jakéhokoliv bytu z bytového fondu města.

ZMĚNA V ZÁSADÁCH
pro přidělování bytů
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Převrácené auto na Hlavní třídě mohli občané vidět zrána 10. května.
To se po střetu s jiným autem ocitlo na chodníku, kde se převrátilo
najetím na haldu štěrku. Foto: Ivan Trnka

Veřejně přístupné WC v městské
části Havířov-Město je situováno ze
zadní části polyfunkční budovy na
náměstí Republiky, konkrétně res-
taurace TIP GAMES. Informační
směrová tabule o poloze veřejného
WC je umístěna na ul. Fibichově
před vjezdem na parkoviště
u DROXI. V současné době připra-
vujeme doplnění 1 směrové infor-
mační tabule přímo v centrální části
náměstí Republiky před polyfunk-
čním domem. Provozní doba WC je
denně od 8 do 22 hod., poplatek za
použití WC je 20 Kč, které je nutno
vhodit do mincovníku, otevírajícího
vstupní dveře na WC.

Podle vlastního zvážení je možno
využít i druhou možnost použití
WC, jak je deklarováno i na vstup-
ních dveřích na WC, a to bez-
platného vstupu přes restauraci TIP
GAMES.

Provozní doba restaurace pak
garantuje bezplatné použití
veřejného WC po celou dobu výše
uvedené provozní doby veřejného
WC.

Provozní doba restaurace 
TIP GAMES:
Po               8 - 24 hod  
Út, St, Čt     8 - 01 hod
Pá, So          8 - 03 hod
Ne               8 - 23 hod
Vlastníkem tohoto zařízení a pro-

vozovatelem veřejného WC je spo-
lečnost, vlastnící polyfunkční dům,
kde je veřejné WC zřízeno. Zajiště-
ní provozu WC je podmíněno uza-
vřenou smlouvou mezi statutárním
městem Havířov a touto společnos-
tí. Na náměstí T. G. Masaryka

v Havířově-Šumbarku jsou jako
dočasné řešení umístěny 2 kabiny
typu FRESH společnosti TOI TOI.
Provoz těchto kabin není časově
omezen a je bezplatný. Na základě
nájemní smlouvy s vlastníkem tohoto
zařízení je prováděna údržba kabin
v týdenním cyklu (vyčištění vnitřku
kabin, vyprázdnění fekálního tanku
a jeho opětovné naplnění chemikálií,
doplnění toaletního papíru).

Po uvedení do provozu nového
restauračního zařízení, vybudo-
vaného na základech původních
podzemních veřejných WC, bude
zpřístupněno a provozováno vlast-
níkem restauračního zařízení
veřejné WC v tomto objektu. Pro-
vozní doba veřejných WC bude
shodná s provozní dobou restau-
račního zařízení. Zajištění provozu
veřejných WC je podmíněno uza-
vřenou smlouvou mezi statutárním
městem a vlastníkem restauračního
zařízení. Toto zařízení je v sou-
časné době před kolaudací.

Po zprovoznění veřejných WC
v restauračním zařízení budou
kabiny z náměstí odvezeny.

Kromě celoročně provozovaných
WC jsou sezoně (březen - listopad)
umístěny u dětských hřišť v centrál-
ním parku (vedle REDONU)
a parku pod náměstím Republiky
(mezi ul. Fibichova a Beethoveno-
va) kabiny typu FRESH spol. TOI
TOI. V každém parku vždy po dvou
kabinách.

Do budoucna počítáme s dalším
umístěním 2 kabin u dětského
hřiště v parku Karolíny Světlé
(pod KDLJ).

Díky otevření objektu „Denních a pobytových služeb pro seniory“ na
ul. Mánesově v Havířově-Městě se podstatně rozšířila nabídka poskytova-
ných sociálních i zdravotních služeb pro občany města Havířova.
Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v domácnostech osob
v době od 6.00 do 22.00 hodin každý den.
Domácí ošetřovatelská péče je odborná zdravotní pomoc poskytovaná
klientovi v jeho domácnosti na základě doporučení lékaře. Je zabezpečo-
vána nepřetržitě.
Respitní péče je pobytová služba poskytovaná osobám, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit
pečující osobě odpočinek.
Denní stacionář je ambulantní zařízení se zaměřením na pomoc při
zvládání běžných denních úkonů a aktivizační činnosti včetně ergoterapie.
Péče je poskytována každý pracovní den od 6.00 do 18.00 hodin.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením: Nabízíme kondiční cvičení pro seniory, kurzy trénování paměti,
počítačové kurzy, internetovou kavárnu a také kurzy výtvarných technik.
Organizace svépomocných skupin pro rodinné pečující, setkávání bude
probíhat jednou měsíčně s cílem vytvoření atmosféry vzájemného poro-
zumění ve skupině lidí, kteří jsou v podobné situaci, s možností výměny
užitečných informací a získání nových praktických zkušeností.
Základní informace o poskytovaných službách (včetně předepsaných
formulářů i informačních letáků) získáte buď osobně na našem kontaktním
místě na ul. Mánesova 1103/1f, Havířov-Město nebo na telefonních číslech
596 477 300 nebo 596 411 031, a to každý pracovní den od 6.30 do 21.30
hodin.
Již nyní probíhá zápis do jednotlivých skupin u aktivizačních progra-
mů i svépomocných skupin, proto neváhejte a kontaktujte nás na
výše uvedeném kontaktním místě.
Odborná konzultace formou odborného sociálního poradenství se
zaměřením na poskytnutí odborného sociálního poradenství včetně
zajištění potřebných služeb a také pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů je zajišťována ve dnech :
Pondělí a čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin na výše uvedené adrese.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
HAVÍŘOVA INFORMUJÍ

PRVNÍ ŠKOLKA V HAVÍŘOVĚ S KAŽDODENNÍ VÝUKOU ANGLIČTINY
KDE a KDY? Mateřská škola Lipová, od 1.9. 2007  

Než se rozhodnete, v jakém prostředí prožije Vaše dítě období před vstupem do školy, přijďte k nám.
NABÍZÍME: výuku osvědčenou metodou Helen Doron (www.helendoron.com) - vše v dopoledních hodinách v rámci výchovně

vzdělávacího procesu, profesionální pedagogy s dlouhodobou praxí, nadstandardně vybavenou třídu naší nově rekonstruo-
vané školky.

DÁLE výtvarný kroužek, výuka flétny, dramatický kroužek, pravidelné inhalace a návštěvy jízdárny, plavecký výcvik a další aktivity.
NABÍZÍME:

Přijďte se podívat na MŠ Lipovou a ukázkovou hodinu angličtiny našich dětí,
po telefonické domluvě: 777 272 764, 596 813 696

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLIČCE PRÁVĚ ZAČALY - TĚŠÍME SE NA VÁS.

Informace o zajišťování služby
veřejného WC ve městě

Celoroční provoz veřejných WC je v současné době zajišťován ve
dvou městských částích, a to na náměstí Republiky v Havířově-Městě
a na náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku.
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V říjnu příštího roku by měl mít Havířov nový Domov důchodců
(pokračování článku ze strany 1)

Dále budou provedeny sadové úpravy včetně altánu a oplocení areálu.
Nutnost výstavby domova důchodců si vyžádalo stárnutí populace ve

městě. V důchodovém věku je již zhruba 20 procent lidí. Magistrát přitom
registruje stovky žádostí na umístění do ústavů sociální péče, domovů
důchodců, domovů s pečovatelskou službou apod. Kromě toho si lidé
podávají žádosti na nestátní zařízení, různé hospice, církevní charity atd.
O tom, že město Havířov se snaží v sociální oblasti dělat pro své občany
poměrně dost, svědčí i fakt, že se v loňském roce otevřelo Denní a poby-
tové centrum pro seniory na ulici Mánesova. V tzv. Domovince, kam lidé
přicházejí denně, je 30 míst, dalších 22 pak v respitní péči. Tato rekon-
strukce vyšla na 51,6 milionu korun. Sociální problematiku v Havířově řeší
Komunitní plán, který byl sestaven v uplynulém volebním období a lze se
s ním seznámit na internetových stránkách města.
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Za nejvýznamnější roční události
můžeme zmínit účast Markéty Ber-
kové v závěrečném galakoncertu
pěvecké soutěže Talent 2006, dále
postup z městského kola do regio-
nálního kola pěvecké soutěže slez-
ských lidových písní „Jaro přišlo
k nám“ s těmito cenami: duo Karo-
lína Markéta Plawná a Nikol Nav-
rátilová, sólo Adam Vokáč 1. místo.
Mezi poslední úspěchy školy patří
Zlaté pásmo dětského pěveckého
sboru (DPS) Hlásek pod vedením
sbormistryně Mgr. Dany Kusinové,
stříbrné pásmo DPS Rozmarýnek
pod vedením sbormistryně Mgr.
Daniely Navrátilové a bronzové
pásmo DPS Ptáčata pod vedením
sbormistryně Mgr. Jany Wichrové
v oblastním kole republikové
soutěže DPS.

V první polovině koncertu před-
vedl každý sbor pod taktovkou své
sbormistryně a za klavírního dopro-
vodu Terezy Uhrové a Mgr. Víta

Sochory svůj úspěšný soutěžní
repertoár a ve druhé polovině se již
posluchači mohli zaposlouchat do
známých pohádkových melodií.
Mezi jednotlivými výstupy sborů
jsme mohli přivítat MŠ Petřvaldská
se zpívanou pohádkou „Louka“,
zazněl flétnový soubor vedený Mgr.
Janinou Ptakovou, který postoupil
do pražského celostátního kola
soutěže „Pískání pro zdraví“,
zazpívali vítězové soutěže „Jaro při-
šlo k nám“, zatančila skupina bři-
šních tanečnic vedená Mgr. Valenti-
nou Komosnou a Mgr. Martou
Sakalovou, inscenovanou pohádku
předvedli žáci z nehudební třídy
9.C a jako host vystoupila metalová
kapela Exorcus složena z bývalých
a nynějších žáků. Neméně důleži-
tým prvkem bylo vtipně nesené
mluvené slovo a projekce, jehož
autorkou byla Mgr. Marta Sakalová.

Mgr. Vít Sochora

Pořadatelská společnost chce tímto
projektem naplnit myšlenku, která
je obsažena v samotném názvu
společnosti:
Poradenství v oblasti možných

pohybových aktivit.
Asistenční služba ve volnočaso-

vých aktivitách (krátkodobé pobyty).
Realizace a podpora moderní uce-

lené péče o handicapované ve
všech oblastech jejich potřeb,
převážně pohybových.

Aplikace projektů zaměřených na
opačnou integraci, převážně
v oblasti společenské, kulturní
a sportovní.

A na co se můžete letos těšit? Fris-
bee, volejbal v sedě, sálová kopa-
ná, kuželky, lukostřelba, shown-
down, boccia, handbike, basket na

vozíku, florbal na vozíku. O kulturní
program se postarají folklórní sou-
bor Vonička, taneční skupina Limit
Dance Corporation, pěvecké sbory
ZŠ Žákovská - Hlásek a Ptáčata,
gymnastická show žákyň ZŠ Gen.
Svobody, KATTY, Motor - show,
CZECH SCOOTER freestyle. Dále
bude připravena spousta atrakcí
nejen pro handicapované a samo-
zřejmě občerstvení.

Podrobnosti naleznete na
www.paraco.cz

Všichni jste srdečně zváni.
Součástí akce bude také dárcovská
sbírka jejíž výtěžek z prodaných
triček a kšiltovek poputuje ve
prospěch handicapovaných z po-
řádající ZŠ Gen. Svobody Havířov.

PARAlympiáda - Den dětí
aneb „Umíme si pomáhat“?

Společnost PARA consulting s.r.o. ve spolupráci s městem Havířov
a FTK UP v Olomouci, katedra aplikovaných pohybových aktivit,
uspořádá 1. června v době od 9 hod. do 13 hod. v prostorách
a okolí ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku již druhý ročník akce
PARAlympiáda - Den dětí aneb „Umíme si pomáhat“?

„Chtěli jsme nemocným dětem
ukázat, že na ně ostatní myslí
a drží jim palce, ať se brzy uzdraví,“
seznámila s motivem akce učitelka
Anna Švantnerová. Zkušenosti
s podobnou akcí mají na této škole
z loňska, kdy ze vstupného pou-
kázali na konto humanitární organi-
zace Adra téměř 14 tisíc korun na
pomoc lidem postiženým záplava-
mi. Do programu přispěli žáci školy,
kteří něco pěkného umí - ve volném
čase zpívají, cvičí, tancují, recitují,
malují, a hlavně se nebojí vystoupit
a předvést své umění ostatním.
Celkem vystoupilo 95 účinkujících,
46 z 1. stupně, 28 z druhého a 19
hostů. Koncert režírovala zástup-
kyně ředitele Mgr. Pavla Keslerová.
„Na závěr koncertu třídy předávaly
„šeky“ s vybranou dobrovolnou
částkou,“ uvedla za ZŠ Gorkého
učitelka Anna Švantnerová. „Cel-
kem se za celou školu vybralo
neuvěřitelných 16 000 Kč. Nejvíce

vybrala třída 3. B, a to 2 020 Kč.
Kromě získané částky dostanou
dětští pacienti také DVD z koncer-
tu. Všem moc děkujeme za krásné
vystoupení a za vybranou částku.“ 

Základní škola Gorkého:

Koncert POMOCI DRUHÝM

VYDÁVÁNÍ 
OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ 

Z OBCHODNÍHO
REJSTŘÍKU

Živnostenský úřad Magistrátu
města Havířova zprovoznil
vydávání ověřených výstupů
z informačních systémů
veřejné správy, konkrétně výpi-
sy z obchodního rejstříku.
Tyto výpisy se vydávají na
počkání za poplatek 50 Kč za
každou i započatou stránku
a jsou veřejnou listinou, tzn. mají
stejnou váhu jako výpisy poskyt-
nuté na Krajském soudě -
obchodním rejstříku. Z obchod-
ního rejstříku si může každý
občan pořizovat výpisy.
Tyto ověřené výstupy vyřizuje
p. Kodys, kancelář č. B415,
tel.: 596 803 173.

Od 11.6. 2007 dojde z důvodů
rozšíření a zkvalitnění naší veteri-
nární péče k přemístění ordinace
na nové působiště 

Veterinární Klinika ANIVET 
+ STŘÍHÁNÍ PSŮ

Kochova 3, zdravot.středisko
vedle náměstí Havířov-Šumbark

Ordinační hodiny 
a telefon. čísla nezměněna.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM !!

PŘEMÍSTĚNÍ 
VETERINÁRNÍ ORDINACE

Humanitární koncert s názvem POMOCI DRUHÝM uspo-
řádali 27. dubna na ZŠ Gorkého. Výtěžek koncertu, na kterém
se představili žáci školy, chtějí věnovat dětem léčeným na
onkologické klinice fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Telefony zvoní.
Důvod? 

Domov důchodců
Po zveřejnění informace, že město Havířov zahájilo stavbu nového
Domova důchodců v lokalitě poblíž ZŠ Kudeříkové, se na magist-
rátu, především pak na odboru sociálních věcí, doslova rozdrnčely
telefony. Musíme proto upozornit, že zatím nemá smysl volat. Stavba
byla teprve zahájena a hotova bude v říjnu příštího roku. Pravidla pro
přidělení bytů budou vytvořena a včas dána veřejnosti na vědomí.

Z pohádky do pohádky
Pod tímto názvem se konal ve čtvrtek 10. května v Kulturním domě

Leoše Janáčka tradiční jarní koncert Základní školy Žákovská -
Havířov, která se řadí mezi školy s rozšířenou výukou hudební výcho-
vy. Tímto koncertem, jako i mnohými dalšími vystoupeními, žáci
a jejich pedagogové prezentují svoji úspěšnou celoroční práci.

Benefiční koncert ZŠ Gorkého přinesl nemocným dětem neuvěřitel-
ných 16 000 korun. Vybranou částku předaly děti formou šeků.

Foto: Anna Švantnerová 
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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.

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, od 17.6. pokladna zavřena � ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA �

KD Leoše Janáčka
Dlouhá tř. 46a, Ha-Podlesí

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

Výstavní síň Viléma Wünscheho 

P Ř E D N Á Š K Y

PŘIPRAVUJEME

Z Á B A V A

Galerie Maryčka 
KD Petra Bezruče

Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
vstupné dobrovolné

23.6. od 13 h 
náměstí Republiky

PŘEHLÍDKA 
DECHOVÝCH HUDEB
u příležitosti 
Evropského svátku hudby

hrají 
Taneční orchestr Z. Bittmara,

Kovoňák, Těrličanka, Hasičanka,
Hornická kapela Dolu Darkov,
Akorďanka, Dechový orchestr
při ZUŠ L. Janáčka, Náladička

V případě deště se akce uskuteční
ve Společenském domě.

Zdeněk Miler
Nejkrásnější dětem

Občanské sdružení Poznání
Havířov 

Výstava fotografií 
DĚTI KAMBODŽE
28.5. - 1.6. 2007

11.6. od 16.30 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Klub přátel Hornického muzea 
ve spolupráci s MKS Havířov
pořádá přednášku na téma
DOBÝVACÍ KOMPLEX 

A NÁVAZNÉ TECHNOLOGIE
Přednáší 

Jiří Matušinský a Jan Blažej

POHÁDKY
park vedle 
KD P. Bezruče
od 15 hodin

1.7. MUZIKANTSKÁ POHÁDKA 
Divadlo Úsměv Ostrava

22.7.
HUMOR, HRY A TRIKY 

VESELÉHO JIRKY
Divadlo kouzel veselého Jirky

12.8.
VEČERNÍČKOV S HOPSALÍNEM

Jaromír Riedel

26.8. MALOVANÉ PÍSNIČKY
Divadlo Úsměv Ostrava

Vstup ZDARMA

V případě deště 
v loutkovém sále KD P. Bezruče

PROMENÁDNÍ
KONCERTY -  léto 2007

v parku vedle KD Petra Bezruče
od 16 do 18 hodin

1.7. Azeťanka
8.7. Náladička

15.7. Těrličanka
22.7. Azeťanka
29.7. Akorďanka

5.8. Hasičanka
12.8. Azeťanka
19.8. Těrličanka
26.8. Náladička

Vstup zdarma

V případě deště se koncerty 
konají v loutkovém sále KDPB

HUDEBNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
10.6. v 15 hodin

loutkový sál KD Petra Bezruče

ZAČAROVANÉ MĚSTO
Vstupné: 30 Kč

TĚŠÍNSKÉ 
DIVADLO

5.6. v 19 h
velký sál 

KD P. Bezruče

Wiliam 
Shakespeare 

Zdeněk Barták:
ROMEO 
A JULIE

skupina
HAC+VRA, 

ČESKÁ SCÉNA   
Vstupné: 120 Kč

studenti 80 Kč

Vladimír Čondák
ŽERTY NEJEN S ČERTY

výstava olejomaleb 
havířovského výtvarníka

4. - 29.6. 2007

Krtek s přáteli opět v Havířově
výstava obrázků 

našeho skvělého ilustrátora 
a autora kreslených filmů
29.5. - 29.6. 2007

14.6. v 18 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Beseda na téma:
VYSOKÝ 

KREVNÍ TLAK
MUDr. Dagmar Vránová

- klasifikace a definice vysokého
krevního tlaku

- mechanismy ovlivňující trvalé
zvýšení krevního tlaku

- dietetická a režimová opatření
- metabolický syndrom a srdečně-

cévní riziko
- alternativy ke klasické léčbě

včetně pohledu tradiční čínské
medicíny

Vstupné dospělí 32 Kč
studenti 17 Kč

Pěvecký sbor hledá nové členy!
Nově vznikající smíšený sbor při MKS Havířov stále hledá
zájemce o zpěv - především chlapce a muže, vítány jsou
i ženy a dívky! Zkoušíme každý čtvrtek od 18 do 20 hodin
v aule KD P. Bezruče v Havířově.

Další info V. Soukup 603 280 684.
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1. - 6.6. v 15.30 h
NOC V MUZEU      
(NIGHT AT THE MUSEUM, USA 2006, 108´,
přístupný, rodinná komedie, české znění, DD)
Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné
nejúžasnějších exponátů. Hlídač s úžasem sledu-
je, jak se prehistorická zvířata a slavné historické
postavy jedna po druhé probouzejí k životu.

Vstupné: 67 Kč
1. - 3.6. v 17.45 h
RANDE MĚSÍCE  Premiéra  

(EMPLOYEE OF THE MONTH, USA 2007, CP
15.3. 07, 103´, do 12 let nevhodný, komedie,
titulky, DD)
Soupeření o titul „Zaměstnance měsíce“.
Odměnou je rande s krásnou sexy blondýn-
kou. V hlavních rolích Jessica Simpson
a Dane Cook. Vstupné: 75 Kč

4. - 6.6. v 17.45 h
VRATNÉ LAHVE  
(ČR 2007, 100´, přístupný, komedie, DD)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení.
Rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka
a režiséra Jana Svěráka. V hlavních rolích Dana
Kolářová a Zdeněk Svěrák. Vstupné: 75 Kč

1. - 6.6. ve 20.00 h, ve středu 6.6. též v 9 h
VE STÍNU BEETHOVENA Premiéra

(COPYING BEETHOVEN, USA 2006, CP 3.5. 07,
104´, přístupný, širokoúhé drama, titulky, DD)
Krásný a jemný příběh o posledních letech
života Beethovena - jeho vášni, žádostivosti,
utrpení, jeho láskách a jeho genialitě …
V hlavní roli Ed Hartus.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9 h - 40 Kč)

7. - 13.6. v 15.30 h
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ    Premiéra

(Francie 2006, CP 10.5. 07, 90´, animovaná/
rodinná komedie, přístupný, české znění, DD)
Představte si svět plný skvělých, slušně
vychovaných a inteligentních zvířátek ... tak
s tím teda rozhodně nepočítejte. Toto prove-
dení klasické pohádky Hanse Christiana
Andersena, od tvůrců filmu Asterix a Obelix,
určitě všechny mile překvapí.

Vstupné: 60 Kč

7. - 13.6. v 17.45 a 20.00 h, ve středu 13.6. též v 9 h 
ROMING  Premiéra

(ČR 2007, CP 31.5. 07, 105´, přístupný, kome-
die, DD)
Komediální road-movie o cestě tří mužů za
tajemnou nevěstou nabízí lákavý mix atrak-
tivní situační komiky, laskavého humoru
a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic
české veselohry. Film s Bolkem Polívkou

a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účast-
níci zájezdu.

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

14. - 20.6. v 17.00 a 20.00 h, ve středu 20.6. též v 9 h
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI
SVĚTA DVOJPROGRAM            Premiéra

(PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD´S
END, USA 2007, CP 24.5. 07, 170´,
akční/dobrodružný, titulky, DD)
Will Turner se plaví na daleký východ, aby
našel magické mapy, které mu pomohou
najít skříňku Davyho Jonese a zachránit
svého přítele Jacka Sparrowa. V hlavních
rolích Johnny Depp, Orlando Bloom a Keira
Knightley.

Vstupné: 85 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

21. - 27.6. v 15.30 hodin
ŠARLOTINA PAVUČINKA 
(CHARLOTTE´S WEB, USA 2006, 97´, přístup-
ný, rodinný, české znění, DD)
Hlavním hrdinou tohoto snímku je malé prasátko
Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi poznáš
přítele“ opravdu platí. Vstupné: 60 Kč

21. - 24.6. v 17.45 a 20.00 h, v pátek 22.6. též v 9 h
25. - 27.6. jen v 17.45 h
TAJNOSTI        Premiéra

(ČR 2007, CP 17.5. 07, 95´, přístupný, široko-
úhlé drama-komedie, DD)
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis. Julie
je žena, která má zdánlivě úplně všechno.
Ale také má v sobě tajemství, které se v jejím
idylickém životě pomalu mění v časovanou
bombu. V hlavních rolích Iva Bittová a Karel
Roden.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

25. - 27.6. ve 20.00 h
SUNSHINE         Premiéra

(USA 2007, CP 19.4. 07, 107´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlé sci-fi, titulky, DD)
Slunce umírá. Kosmická loď s osmičlennou
posádkou a obrovskou jadernou náloží se
pokusí Slunce zachránit.

Vstupné: 75 Kč  

28.6. - 4.7. v 15.30, 17.45 a 20.00 h
ve středu 4.7. též v 9 h
SHREK TŘETÍ Premiéra

(USA 2007, CP 14.6. 07, 93´, přístupný, animo-
vaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou ! Tentokrát jsou
dobrodružství ještě vypečenější než ta, která
zlobříci prožili dosud.

Vstupné v 15.30 h: 75 Kč, v 17.45 a 20.00 h: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

Představení pro děti:
3.6. DÁŠEŇKA I. - 7 pohádek - 64´

10.6. DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA
CRUSOE, NÁMOŘNÍKA Z YORKU 
Dobrodružný animovaný film pro děti -  68´ 

17.6. KUŤÁK A KUTILKA - 6 pohádek - 64´
24.6. BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

- 8 pohádek - 62´
Začátky představení vždy v neděli ve 14 h          

Vstupné: 15 Kč

3.6. v 16.00 h
KARCOOLKA
(HOODWINKED, USA 2005, 80´, přístupný,
animovaná/rodinná komedie, české znění, DD)
Skutečný příběh Červené Karkulky. Film vytvo-
řený v duchu „shrekovské“ filosofie, tedy pobavit
všechny za všech okolností …  Vstupné: 55 Kč

3.6. v 18.00 h
BESTIÁŘ
(ČR 2006, 113´, do 15 let nepřístupný, roman-
tická komedie, DD)
Film režisérky Ireny Pavláskové na motivy best-
selleru Barbary Nesvadbové. Mladá úspěšná
emancipovaná Karolína se vášnivě zamiluje do
záhadného Alexe. Hrají: Danica Jurčová, Karel
Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Miro-
slav Etzler, Kryštof Hádek a Petr Vondráček.

Vstupné: 75 Kč
9. - 10.6. v 16.00 h
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
(AROUND THE WORLD IN 80 DAYS, USA
2004, 120´, přístupný, dobrodružná komedie,
české znění, DD)
Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvě-
řitelné nebezpečí čekají na tři neobvyklé hrdiny,
kteří se pokusí vyhrát krutou sázku.

Vstupné: 55 Kč
9. - 10.6. v 18.00 h
NEZNÁMÝ SVŮDCE  Premiéra

(PERFECT STRANGER, USA 2007, CP 19.4. 07, 109 ´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Jak daleko jste schopni zajít, abyste udrželi
tajemství? Investigativní novinářka na vlast-
ní pěst pátrá po vrahovi své kamarádky.
V hlavní roli Bruce Willis a Halle Berry.

Vstupné: 75 Kč
16. - 17.6. v 16.00 h
KOUZELNÝ KOLOTOČ
(SPRUNG! MAGIC ROUNDA-BOUT, VB 2004, 85´,
přístupný, animovaná pohádka, české znění, DD)
Zlé kouzlo uvězní v tajemném ledovém vězení
malou Florenc. Její čtyři přátelé se vydávají ji
zachránit. Vstupné: 55 Kč

16. - 17.6. v 18.00 h
DIVOČÁCI Premiéra

(WILD HOGS, USA 2007, CP 10.5. 07, 99´, přístup-
ný, širokoúhlá/dobrodružná komedie, titulky, DD)
Motorkáři jak je neznáte. Čtyři kamarádi se
rozhodli si radikálním způsobem opepřit
svůj nudný život na předměstí a vydali se na
motorkářský výlet napříč Amerikou.

Vstupné: 75 Kč

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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12.6. v 17 hodin 
v komorním sále KD L. Janáčka

ŽÁKOVSKÝ
A ABSOLVENTSKÝ

KONCERT
Vstupné 27 Kč

21.6. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(DER HIMMEL ÜBER BERLIN, Německo 1987, 140´,
titulky)
Příběh dvou novodobých andělů, z nichž jeden se vzdá
věčnosti kvůli ženě a stává se člověkem. V hlavních
rolích Bruno Ganz a Solveig Dommartinová. Film
dostal Cenu za režii na 40. MFF v Cannes 1987.
Režie: Wm Wenders  

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
23. - 24.6. v 16.00 h
ERAGON
(USA 2007, 109´, přístupný, animovaný/rodinný, české
znění, DD)
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezd-
ce. Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech
Narnie přichází další dobrodružné fantasy.

Vstupné: 60 Kč

23. - 24.6. v 18.00 h
ALPHA DOG   Premiéra

(USA 2007, CP 19.4. 07, 117´, do 15 let nepřístupný,
širokoúhlý/krimi thriller, titulky, DD)
Film je založen na životě Jesseho Jamese
Hollywooda, drogového dealera, který byl jedním
z nejmladších, kdo se objevil na seznamu FBI.
V hlavních rolích Bruce Willis, Justin Timberlake
a Sharon Stone. Vstupné: 70 Kč

KINO ÚSVIT

28.6. v 17 hodin 
ve velkém sále KD P. Bezruče

AKADEMII
POHYBOVÉ VÝCHOVY

Vstupné 37 Kč

Oddělení hudebních kurzů
pořádá

Oddělení pohybové výchovy
pořádá
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LETNÍ KINO 
zahajuje sezonu!

29.6. - 1.7. ve 21.30 h
SHREK TŘETÍ Premiéra
(USA 2007, CP 14.6. 07, 93´, přístupný, animova-
ná/rodinná komedie, české znění, DD)
Konečně máte zelenou ! Tentokrát jsou dobro-
družství ještě vypečenější, než ta, která zlobříci
prožili dosud.

Vstupné: 75 Kč
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Absolutní vítězové
Maslák Pavel - Slavia Havířov, atletika
Bednářová Helena - SK stolního tenisu Baník Havířov
Krywult Patrik - SK vzpírání Baník Havířov
Kocurová Petra - Klub vodního lyžování Havířov
Garay Jan - Slavia Havířov, kulturistika
HC Havířov Panthers – žáci ZŠ Nezvalova
SK stolního tenisu Baník Havířov - družstvo juniorů
Rugby Club Havířov - družstvo mužů
Slavia Havířov - oddíl kulturistiky

Kategorie: žáci, dorost
Příjmení a jméno Sportovní organizace
Dolejš Roman SK vzpírání Baník Havířov
Mirga Lukáš SK vzpírání Baník Havířov
Čada Ondřej SK vzpírání Baník Havířov
Savka Miroslav SK Minikáry Havířov
Operchalski Marcel SK Minikáry Havířov
Maslák Pavel   Slavia Havířov, atletika
Outolný Filip Stanice mladých techniků
Širůček Pavel SK stolního tenisu Baník

Havířov
Bednářová Lenka SK stolního tenisu Baník

Havířov
Bednářová Helena SK stolního tenisu Baník

Havířov
Tomanová Tamara SK stolního tenisu Baník

Havířov
Chládek Lukáš Klub vodního lyžování

Havířov
Vrbová Natálie Sportovní klub potápění

Rejnok Těrlicko
Navrátilová KateřinaSportovní klub potápění

Rejnok Těrlicko
Jozková Natálie TJ Sport Moravia
Kotlár Michael TJ Sport Moravia
Kundelová Barbora SK moderní gymnastiky

Havířov
Solčanská Markéta SK moderní gymnastiky

Havířov
Vašíček Jiří Sportovní krasobruslařský

klub AZ Havířov
Peřka Kamil     Florbalový klub Torpedo

Havířov

Kategorie: Junioři
Příjmení a jméno Sportovní organizace
Krywult Patrik SK vzpírání Baník Havířov
Gančarčík Patrik SK vzpírání Baník Havířov
Čanecký Marek SK vzpírání Baník Havířov
Sedlák Vojtěch Stanice mladých techniků
Štuller Boris Slavia Havířov, kulturistika
Jurečka Alexandr Judo Club Havířov
Maňásková Markéta Judo Club Havířov
Crha Jakub SK stolního tenisu Baník

Havířov
Kocurová Petra Klub vodního lyžování

Havířov
Urbaníková Věra Klub vodního lyžování

Havířov
Bilan Tomasz TJ Sport Moravia
Fridrich Michal TJ Sport Moravia

Kategorie: DOSPĚLÍ
Příjmení a jméno Sportovní organizace
Stančík Jaroslav Slavia Havířov, atletika

Garay Jan             Slavia Havířov, kulturistika
Malíková Renáta Slavia Havířov, kulturistika
Broda Ondřej Slavia Havířov, plavání
Fojtík Roman TJ Slovan Havířov, softtenis
Kocur Martin Klub vodního lyžování

Havířov
Kožušník Pavel Florbalový klub Torpedo

Havířov
Hostinská Petra Sportovní klub potápění

Rejnok Těrlicko

Kategorie: DRUŽSTVA - ŽÁCI
Sportovní organizace
SK vzpírání Baník Havířov mladší žáci
Slavia Havířov, aerobik žákyně 8-10 let
SK stolního tenisu Baník Havířov   starší žákyně
SK stolního tenisu Baník Havířov        starší žáci
Florbalový klub Torpedo Havířov dorost
Florbalový klub Torpedo Havířov elévi
SK moderní gymnastiky Havířov žákyně
HC Havířov Panthers – žáci ZŠ Nezvalova  žáci

Kategorie:
DRUŽSTVA - JUNIOŘI

Sportovní organizace
SK vzpírání Baník Havířov junioři
Rugby Club Havířov junioři
TJ Start Havířov mladší dorostenky 
Slavia Havířov, futsal dorostenci
SK stolního tenisu Baník Havířov junioři
TJ Sport Moravia jun.družstvo kick

boxu Moravia 
Yachtklub Baník Ostrava Ondřej a Pavel

Bobkovi

Kategorie:
DRUŽSTVA - DOSPĚLÍ

Sportovní organizace
SK vzpírání Baník Havířov muži
Rugby Club Havířov muži
Billiard Club Kimex muži
Sportovní klub potápění Rejnok Těrlicko ženy
SK moderní gymnastiky Havířov ženy

Kategorie: Tělesně postižení
Sportovní organizace         Jednotlivec/družstvo
SK stolního tenisu Baník Havířov

Karabec Ivan 
SK stolního tenisu Baník Havířov

družstvo mužů
SK vzpírání Baník Havířov Gašpar Csonka

Kategorie: TRENÉŘI
Příjmení a jméno Sportovní organizace
Klein Milan SK vzpírání Baník Havířov
Špaček Roman Slavia Havířov, oddíl kultu-

ristiky
Wertheim Adolf TJ Slovan Havířov, oddíl

šachy
Frenštátský Zdeněk JUDO CLUB Havířov
Vašíčková Marie Sportovní krasobruslařský

klub AZ Havířov
Kubíček Filip Florbalový klub Torpedo

Havířov
Strnadel Richard Florbalový klub Torpedo

Havířov

Venera Petr TJ Sport Moravia
Ing. Ries Pavel TJ Slovan Havířov

Kategorie:
Zasloužilí pracovníci TV 

a sportu
Milan Nemček Slavia Havířov, oddíl futsalu

Město ocenilo nejlepší sportovce za rok 2006
27. dubna se ve Společenském domě Havířov uskutečnilo setkání

havířovských sportovců, kteří v loňském roce svými výkony vzorně
reprezentovali naše město, kraj i republiku. Vyhodnocení tradiční
ankety Sportovec roku přivedlo na pódium celkem 40 jednotlivců,
21 sportovních družstev, tělesně handicapované sportovce a 11 vyni-
kajících trenérů a zasloužilých pracovníků sportu a tělovýchovy.
Sportovci byli odměněni pamětní medailí a pamětním listem.

V každé kategorii byli vybráni absolutní vítězové, kteří z rukou
vedení města převzali sportovní poháry. V programu vystoupily se
svými pódiovými skladbami úspěšné havířovské sportovní kluby.

V roce 2006 získali havířovští sportovci 35 titulů mistra České
republiky, 5 titulů mistra Evropy, 1 titul mistra světa a 3 tituly vice-
mistrů světa.

Foto: Josef Talaš
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Občanské sdružení AMOS-
HAVÍŘOV se podílí na zabezpečení
projektu financovaného z prostřed-
ků Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových pod názvem
„Senioři komunikují“, v rámci které-
ho se senioři seznámí se základní
obsluhou PC a internetem, pou-
žíváním mobilního telefonu a pla-
tební karty prostřednictvím krátko-
dobého desetihodinového kurzu.

Hlavními partnery projektu jsou
Nadace České spořitelny a T-Mobi-
le Czech Republik, a.s.

Výuka bude probíhat v PC
učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na
ulici Mánesova 1, Havířov-Město,
v budově ZŠ (bývalá ZvŠ).

AMOS o.s. bude celkově v roce
2007 pořádat 5 výše uvedených
týdenních kurzů.

Do kurzu se mohou přihlásit
všichni senioři pobírající starobní
důchod, kteří nemají další příjem
a dosud neměli možnost seznámit
se s používáním informačních
a komunikačních prostředků.

Zájemci si mohou naplánovat
svou účast v jednotlivých kurzech,
které proběhnou ve dnech:

11.6. - 15.6.
18.6. - 22.6.

v době od 9 do 11 hodin
Další 3 kurzy proběhnou

v měsících září až říjen tohoto roku.
Přihlásit se můžete na tel. čísle

774 197 986, každý den v době od
10 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.,
nejdéle však do 1.6. 2007.

V jednom kurzu bude maximálně
10 účastníků.

Velké naděje byly vkládány do
Ivoše Losky, který má s mezinárod-
ním zápolením již zkušenosti.
Poprvé se účastnili Olda Václahov-
ský, Michal Šup a Katka Juřicová.
Na celých hrách byla skvělá
atmosféra a všichni si navzájem
fandili. Naši sportovci se vůbec
neztratili a nakonec dovezli pět
medailí. „Cesta do finále byla velice
těžká, ale když budu makat, určitě
můžu vyhrát,“ říkal pozdější vítěz
kategorie mladších žáků Olda
Václahovský, který navíc ještě
skončil ve čtyřhře s Michalem
Šupem na třetím místě. Dalším
želízkem na vítězství ve čtyřhře byl

Ivo Loska s brněnským Markem
Sedláčkem. „Snažil jsem se co nej-
víc, abychom vyhráli, a byl jsem
velice šťastný, když to vyšlo,“ říkal
po vítězství Ivo, který navíc v jedno-
tlivcích skončil na pěkném třetím
místě. No a Katka s Michalem? 

„Musíme víc trénovat, abychom
příští rok byli lepší.“ Všichni kluci se
navíc shodli, že nejlepší tam byly
pěkné holky a dobré ubytování. „Já
osobně jsem s výsledkem velice
spokojen a je vidět, že v našem
středisku se hraje opravdu kvalitní
stolní tenis,“ říká trenér Jirka
Matuš.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOTEK 
zve všechny pěstouny a příznivce
pěstounské péče na koncert dětí 

z pěstounských rodin pod názvem
ZPRÁVY TV DOTEK.

Koncert se koná 10. června 
v 16 hodin v Církevním středis-

ku volného času Jana Boska
v Havířově-Šumbarku.

Věříme, že přijdete naše děti 
podpořit a že se budete u vysílání

naší nové televize dobře bavit.
Vstupné dobrovolné.

Ti se nechali unést krásou okolní
přírody, vyšli si do lesa a to, co
viděli, slyšeli a vnímali, ztvárnili
v projektu „Les, jak ho vnímáme
a pozorujeme“. Východiskem pro-
jektu byly prožitky dětí, smyslové
zážitky, zamyšlení se nad nimi,
vyhledávání a pozorování barev,
tvarů a linií v přírodě, utváření vzta-
hu člověka k přírodě. Práce pro-
bíhaly v průběhu měsíce března
v hodinách výtvarné výchovy, pra-
covních činností a přírodovědy.
Tento projekt byl pěknou ukázkou
realizace mezipředmětových vzta-
hů ve výuce, spolupráce mezi žáky

i třídami navzájem. Projekt vypraco-
vali žáci 4. tříd pod vedením třídních
učitelek Mgr. Marcely Matyášové
a Mgr. Márii Rosypkové. Protože se
projekt dětem velmi zdařil, přihlásili
jej do soutěže výtvarných projektů
OSTRAVA 2007, která byla
v prostorách Slezskoostravského
hradu.

DĚTI 
ZE 

ZŠ ŠKOLNÍ
OKOUZLIL

LES

Slavnostní akademie - Loučení se školáky
V mateřské škole Emila Holuba učitelky nezahálejí.Ve svém volném

čase s dětmi pracují v mnoha zájmových kroužcích tak, aby rozvíjely
jejich přirozený talent (kroužky hudebně dramatický, taneční, výtvar-
ný, keramický, základy hry na zobcovou flétnu, klavír, angličtina,
bruslení na ledě i kolečkových bruslích, plavání, Baby studio).

Celoroční práce v těchto krouž-
cích je prezentována na konci škol-
ního roku formou „Slavnostní aka-
demie“ pro rodiče a veřejnost, kde
se všichni loučí s dětmi, které
odcházejí do 1. tříd základních škol.

Díky tomu, že v této školce pra-
cuje sehraný tým učitelek, které
navzájem spolupracují, vznikají dět-
ské muzikály, které již tradičně
bývají vrcholným číslem této akce.

První nápad vznikl před 7 lety
v hudebně dramatickém kroužku
pod vedením učitelky Šárkové Mar-
cely, která vytvořila scénář, uprave-
ný pro věkovou kategorii dětí mate-
řské školy. Nacvičila s dětmi texty
a písně, ve spolupráci s tanečním
kroužkem vznikla choreografie
tanečků, s pomocí výtvarného
kroužku děti vyrobily kulisy a deko-
race, v kroužku hry na zobcovou
flétnu procvičily doprovody na
hudební nástroje, rodiče pomohli
s výrobou kostýmů a výsledkem

bylo příjemné překvapení v podobě
téměř dvouhodinového představení
na úrovni, kterou u tak malých dětí
nikdo nečekal. Tato úspěšnost
motivovala učitelky k dalšímu
pokračování a zdokonalování.

Nejinak tomu bude i v letošním
roce, kdy děti nacvičily upravenou
a zmodernizovanou verzi pohádky
„Mrazík“. Na konečné podobě toho-
to muzikálu se podílel celý kolektiv
pedagogů pod vedením ředitelky
MŠ Yvetty Polákové.

Všechny děti a učitelky se již těší
na závěrečnou akademii a věří, že
i letos připraví pro rodiče i širokou
veřejnost příjemnou podívanou.

Součástí této akademie bude
v předsálí i výstavka prací
z výtvarného a keramického kroužku.

Čtvrtek 14.6. v 15.30 hodin 
v reprezentačním sále 

ZUŠ L. Janáčka
na ulici Vrchlického 
v Havířově-Podlesí

ÚSPĚCH STOLNÍCH TENISTŮ
na Salesiánských hrách v Německu

Po roce stolní tenisté Církevního střediska Dona Boska opět vyra-
zili hájit barvy České republiky na Mezinárodní hry, tentokrát konané
v Německu. Uskutečnily se na přelomu dubna a května v Duisburgu.

SENIOØI KOMUNIKUJÍ 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VALDOCCO
1. června otevírá nový klub pro mládež od 15 let. Přijďte se pobavit

s kamarády a vytvořit tak novou a neopakovatelnou atmosféru
klubu. www.valdocco.cz

PROGRAM NA ČERVEN
1.6. Den dětí plný her a zábavy spojený s diskotékou.
2.6. Turnaj ve stolním tenise - O pohár ředitele střediska.
2.- 3.6. Výlet s přenocováním. Kam? Nechte se překvapit.
5.6. TRULLI CUP ve fotbale na ZŠ Na Nábřeží.
11. - 12.6. Závod angličáků, aneb Velká cena formule 1.
14.6. a 26.6. Turnaje ve fotbale na Městě.
16.6. Výlet na Hostýn. Výšlap na kopec a mnoho stánků s dobrotami.
21.6. Malé střediskové olympijské hry.
23.6. SENIOR CUP ve fotbale pro kluky od 15 let.
27.6. Den dětem k zakončení školního roku. Akce a zábava zaručena.

CÍRKEVNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU sv. J. BOSKA V HAVÍŘOVĚ
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

O tom, že jaro opravdu přišlo, svědčí i tvořivost žáků ZŠ Školní
z Havířova-Šumbarku.

Foto: archiv
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Bezpečné užití zemního plynu
3. Servis a revize odběrných plynových zařízení

Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská,
a.s., plní povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu,
měl by mít i každý jednotlivý odběratel zájem o provozování svého
odběrného plynového zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za pod-
mínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:

Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče)
si nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné
opravy, provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí
a navrhne doplnění o prvky, které zvýší bezpečnost provozování
Vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo
topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků
poruchy.

Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize

plynových zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá
z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se
prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spo-
lehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotel-
ny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obslu-
hy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem
osvědčení odborné způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou
v osobním užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení -
zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel
bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém
bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by
před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize
plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domov-
ního plynovodu (s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je
nutno každé tři roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“,
ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich
odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno,
zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě že ne,
nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraně-
ny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.

I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků
(pokud slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je
výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět
pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzděla-
nými pracovníky.

TANEČNÍ ŠKOLA 
HORIZONTY

si vás dovoluje pozvat 
na pohybovou show

DVACÁTÝOSMÝ
sobota 2.6. v 17 hodin 

KD Leoše Janáčka

Hosté:
TŠ Palas J. Macury

Maniak aerobik Ivany Kožmínové

Vstupenky v pokladně KDLJ 
Děti do 12 let 50 Kč, dospělí 80 Kč

LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ - středa 13. června 
ve Středisku volného času ASTERIX, Na Nábřeží (dříve DDM)

Účast: žáci základních škol v Havířově - nar. 1991 a mladší
Zahájení: 14 hod. (prezence od 13.30, ukončení cca 18 hod.)

Způsob hry: švýcarským systémem 2x15 min., 7 kol
Vklad 20 Kč za hráče, hráči budou odměněni věcnými cenami

Pořadatel: ASTERIX Havířov + Baník Havířov
Rozhodčí: Ing. Jiří Špiřík – Baník Havířov

Info: ASTERIX Havířov - tel. 596 811 175, Baník - 596 882 864

Centrum dalšího vzdělávání v Havířově
V závěru dubna proběhla prezentace nově zřízeného Centra dalšího vzdělávání v Havířově.
Této prezentace se zúčastnili vybraní zaměstnavatelé z našeho regionu, kteří by mohli mít zájem zamě-

stnat proškolené absolventy rekvalifikačních kurzů ve svých firmách. Toto centrum je vybaveno moder-
ními výukovými prostory, jejichž součástí je i pět praktických dílen vybavených nejnovější technologií.

Rekvalifikační a poradenské kurzy reagují na současnou poptávku trhu práce po technických profesích.
Výuku kurzů zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (www.incev.cz) a RPIC-ViP s.r.o. Ostra-

va (www.rpic-vip.cz).
REKVALIFIKAČNÍ KURZY POŘÁDANÉ V CDV HAVÍŘOV:

✔ Svařování robotem ✔ Operátor CNC strojů ✔ Opravář hydraulických a pneumatických zařízení 
✔ Provozní měření v elektrotechnice ✔ Stavební údržba a úpravy 

Rekvalifikační kurzy organizované úřadem práce jsou pro evidované uchazeče ZDARMA.
Bližší údaje poskytnou pracovníci úřadu práce.

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko oslavilo první
narozeniny a připravuje:
■ 2.6. Hledání pokladu ■ 6.6. Stříhání vlasů ve Sluníčku ■ 12.6. Klub
INNA ■ 20.6. Dětský psycholog ■ 29.6. Ukončení školního roku ■
Víkendový výlet rodičů s dětmi.

ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
16. ročník úspěšného 

FESTIVALU DIVADEL PRO DĚTI 2007,
který pořádalo Městské kulturní středisko Havířov

a Občanské sdružení Werichovci 
za podpory statutárního města Havířov,

se konal poslední týden v dubnu. Porota rozdala celkem 10 cen,
z nichž hlavní cenu získalo 

Divadýlko Kuba Plzeň za představení MŇAM-POHÁDKY 
a cenu havířovských dětí si odneslo Divadlo Androméda Praha.
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ZUŠ L. Janáčka 
zusvrchl@volny.cz, www.zuslj.wz.cz

Ladislav Stanke se zabývá pře-
devším reportážní fotografií, je stu-
dentem oboru Tvůrčí fotografie na
ZUŠ B. Martinů a zvládá zpracovat
své fotografie od cvaknutí spouště
až po vyvolání. Nevynechá snad
žádnou společenskou akci, která
se koná v Havířově, a již nyní by
směle mohl konkurovat známým
havířovským fotografům. Na
výstavě představil fotografie
zajímavě zachycující havířovskou
předvánoční náladu.

Jakub Jurdič se zabývá předev-
ším portréty. Rád fotí lidi, jak říká,
a právě díky uhrančivé fotografii, na
které je zachycen jeho děda, pře-
vzal minulý měsíc z rukou
ministryně školství a také fotografky
Sáry Saudkové cenu za první místo
v celostátní soutěži FotoAkademie
2006. „Fotka je pro mě určitý způ-
sob, jak zachytit krásu lidí, jak
vyjádřit pocity, jak zaujmout, jak
potěšit, nebo donutit člověka
k zamyšlení." Svému dosavadnímu

koníčku se hodlá Jakub věnovat
profesionálně. Po zdárném složení
talentových zkoušek byl přijat na
obor Reklamní fotografie na Univer-
zitu T. Bati ve Zlíně, kde začne stu-
dovat po prázdninách.

V jiné oblasti umění tvoří Marcel
Legindi. Věnuje se počítačové grafi-
ce a počítačové animaci, a to na
profesionální úrovni. „Myslím, že
i technicky založení lidé mohou tvo-
řit umění, i když nemají dar kreslit
štětcem nebo tužkou," říká Marcel,
který je velkým příkladem pro další
studenty školy, kteří by se
v budoucnu chtěli počítačové grafi-
ce také věnovat. „Smyslem naší
galerie je vystavovat práce našich
studentů, ale i díla jiných umělců
z Havířova a okolí, kteří by mohli
být pro naše studenty inspirací,"
říkají školní knihovnice Bc. Petra
Jonešová a učitelka Ing. Pavlína
Opatřilová, z jejichž podnětu gale-
rie ve škole vznikla.

MLADÉ A TALENTOVANÉ
UMĚLCE HAVÍŘOV MÁ

Ve čtvrtek 3. května Střední průmyslová škola elektrotechnická,
která sídlí na Makarenkově ulici, slavnostně otevřela v prostorách
školy galerii. Po úvodním slovu ředitele školy Ing. Petra Kocurka se
představili první vystavující této galerie, kterými jsou studenti čtvrtého
ročníku zdejší školy Ladislav Stanke, Jakub Jurdič a Marcel Legindi.

„Snažili jsme se vyjít vstříc všem
věkovým i názorovým skupinám
návštěvníků a myslím si, že se nám
to povedlo. Snažili jsme se, aby si
letos každý našel v programu ales-
poň dvě kapely, na které by se těšil.
Rozhodně ale nebude zklamán ani
ostatními," vysvětluje za pořadatele
Inkubátoru Marek Slonina z Viking
agency.

Pro mladší ročníky a popověji
naladěné jsou připraveni slovenští
velikáni No name, kteří zde nebyli
pět let, a rovněž fanoušky vyžádaní
Prohrála v kartách, kteří v roce
2006 úspěšně předskakovali na
havířovském koncertě Divokému
Billovi. Kdo má radši větší nářez
s přesahem do punku, bude se jistě
těšit na Vypsanou fixu a druhou
slovenskou legendu Zóna A, která
bude pro většinu jistě příjemným
bonbónkem. Starší ročníky, ale
i hudební fajnšmekři si užijí obrov-
ský "comeback", když do Havířova
zavítá zřejmě historicky vůbec
poprvé hlavní část skupiny Strom-
boli - duo Michal Pavlíček a Bára
Basiková se skvělou doprovodnou
kapelou a opravdu zazní i nej-
známější hity kapely Stromboli. Za
"starší" gardu přijede i Vilém Čok
s kapelou Bypass a zahraje nejen
naprosté novinky z čerstvého alba,
ale dojde určitě i na skladby

Pražského výběru a jeho starší
věci. Ani to ale není vše! Přiletí
i zejména v Čechách velmi
oblíbené Lety mimo a tři nejlepší
skupiny letošního ročníku soutěže
Berentzen Líheň.

Inkubátor 2007 se koná díky spo-
lupráci s MKS Havířov na stejném
místě jako v loňském roce, tedy
v areálu Letního kina Havířov,
v sobotu 9. června. Začátek je ve
13 hod. a konec v 02.00 hod.,
vstupenky jsou v předprodeji
v Městském informačním centru.
Záštitu nad festivalem letos převza-
la poslankyně PSP ČR PaedDr.
Milada Halíková.

Přednáška Jiřího MÁRY
s videoprojekcí 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
NOVÉHO ZÉLANDU

7. 6. od 18 h
v Městské knihovně Havířov 

na ul. J. Seiferta 8.

PŘEBOR ŠKOL 
V ORIENTAČNÍM BĚHU
V závěru dubna uspořádal Spor-

tovní klub orientačního běhu Baník
Havířov městské kolo přeboru škol
v orientačním běhu. Závod se
konal na hřišti TJ ČSAD Havířov
a tratě vedly parkem na nábřeží.

Závodu se zúčastnilo na 100
studentů z osmi havířovských
základních a středních škol.

Nejlepší školy:
1. stupeň ZŠ - Mládežnická 
2. stupeň ZŠ - 1. máje
Střední školy - SPŠ Stavební

Inkubátor za dveřmi! 
Letos No name, Fixa i Pavlíček s Basikovou
Už jen několik dní nás dělí od osmého ročníku hudebního festivalu

Inkubátor. Ten letošní by měl namíchat skvělý drink muziky opravdu
pro všechny chuťové buňky i těch nejrozmlsanějších jazýčků.

Mažoretky Kala při MKS Havířov 
hájily naše barvy

Dne 12.5. se konalo ve Vyškově u Brna základní kolo mažoretkové-
ho sportu. Všechny tři skupiny mimi Kala, mini Kala a Kala pod vede-
ním Kamily Charvátové si vybojovaly postup do semifinále.Ty nejme-
nší z nich mimi Kaly získaly 1. místo a titul Mistr kola, v kategorii juni-
or si mini Kala vybojovala opět 1. místo s titulem mistr kola. V seni-
orkách (15 a více let) si mažoretky Kala vybojovaly 3. místo s titulem
2. vicemistr. Všechny tři skupiny  postupují do semifinále, které se
koná 1. - 2. 6. 07 ve Valticích.

8. června v 17 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru
●

15. června v 18.30 hodin
v Komorním sále školy

21. Salon básníka
Lecha Nierostka

hlavním hostem večera bude
herec Těšínského divadla 

Karel Čepek
●

21. června v 17 hodin
v Reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže
HAVÍŘOVSKÁ NOTA

Hudební doprovod Band 
ZUŠ Leoše Janáčka

a cimbálová muzika Vonička
●

I N F O R M A C E :
ZUŠ Leoše Janáčka, Ha-Podlesí,
přijímá pro školní rok 2007/2008

žáky od 5 let 
do hudebního, tanečního 

(vyučuje se klasický, 
moderní a lidový tanec),

výtvarného 
a literárně-dramatického oboru.
Možnost studia i pro dospělé.

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064

Městská knihovna

pobočka Muzea Těšínska
VS Musaion Havířov
Dělnická ulice č. 14, 736 01 

Havířov-Město, tel. 596 813 456

vyhlašuje
soutěž 

"O nej trpaslíka"
Dne 21. června se slaví 

Mezinárodní den trpaslíka.

Podmínky soutěže na
havirov@muzeumct.cz

Foto: archiv

ZŠ, SRBŠ a Sdružení TRANOSCIUS 
na Frýdecké ulici v Ha-Bludovicích

dovolují si Vás pozvat na 

sobotu 2. června 
na tradiční 

DĚTSKÉ
RADOVÁNKY,

které začínají ve 14 hodin 
na hřišti školy.

- tradiční hudební, taneční a spor-
tovní vystoupení dětí MŠ a ZŠ

- soutěže, tombola, vyhlášené
domácí koláče, grilované speciali-
ty, občerstvení

U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 
80. VÝROČÍ 

POSTAVENÍ BUDOVY ŠKOLY 
se uskuteční 

od 16 do 18 h v budově školy.

ZNÁTE-LI SVÉ KOLEGY
A SPOLUŽÁKY I DNES,

PROSÍME, ABYSTE JE NA
SETKÁNÍ POZVALI, ABY SE NÁS 

VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH 
OPĚT SEŠLO CO NEJVÍCE!

SETKÁNÍ 
BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY
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Vernisáž výstavy prací 
absolventů I. a II. stupně 

výtvarného oboru
dne 5. června v 18 hodin

Galerie Spirála Havířov

Pohádka "Začarované město"
hudební pohádka pro nejmenší děti 

dne 10. června v 15 hodin
loutkový sál KDPB Havířov

Slavnostní předávání 
pochval žákům

12. června v 17 hodin
výtvarný obor ZUŠ ul. Jiráskova 2,

Havířov

Den otevřených dveří 
na všech pobočkách ZUŠ          

14. června od 10 do 18 hodin
všechny pobočky ZUŠ

Taneční akademie 
"Vlna za vlnou"          

21. června v 17 hodin
velký sál KDPB Havířov

Podvečer s klavírem a zpěvem
Premiéra dětské opery "Budulínek"

dne 19. června v 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

ZUŠ B. MARTINŮ PŘIJÍMÁ 
žáky ve věku od 5 let

pro školní rok 2007/2008
do hudebního, tanečního,

literárně-dramatického 
a výtvarného oboru

V Havířově se hrál
CZECH SOFT TENIS OPEN 2007

Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem 
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky
skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané 
číslo 840 111 115.

RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

Havířovský hokejový klubHC Havířov Panthers

POŘÁDÁ NÁBOR
a zve všechny kluky z Havířova a okolí 

do vlastní hokejové přípravky

KLUCI POJĎTE HRÁT HOKEJ
Přiveďte své ratolesti. Ideální věk pro start 

do hokejového života je 5 - 9 let.
Tréninky jsou pravidelně každé úterý 

od 18 hodin v tělocvičně ZŠ V. Nezvala 
a ve čtrvtek od 17 hodin 

na Zimním stadionu v Havířově.

Informace:
šéftrenér mládeže Jan Křivohlávek  777 774 078

trenér René Ševeček  777 774 080

www.hc-havirov.cz

Dvouhra mužů:
1. Vlk Petr 
2. Fojtík Roman                     
3. Sefcsik Marton (H) 

Dvouhra žen:
1. Ondráčková Lenka 
2. Delongová Radka 
3. Durčáková Barbora 

Čtyřhra mužů:
1. Fojtík, Vlk 
2. Trefil, Skulina                    
3. Sefcsik, Eszely Zoltán (H) 

Čtyřhra žen:
1. Bendová Veronika, 

Durčáková Barbora 
2. Ondráčková Lenka, 

Szwedová Lea 
3. Zálejská Hana, 

Haraslímová Simona       
(SK) 

Smíšená čtyřhra:
1. Ondráčková Lenka, 

Trefil Lukáš 
2. Durčáková Barbora, 

Vlk Petr 
3. Bendová Veronika, 

Fojtík Roman 

budova Apoštolské církve
Selská 29, Havířov-Podlesí

5.6. a 6.6. téma:
Co s dětmi dělat o prázdninách

12.6. a 13.6.
výroba dekoračních pytlíčků

19.6. a 20.6. zpívánky

26.6. a 27.6. volné
Každé út a st od 8.30 do 11.00 h

Káva a občerstvení zdarma.

Vstup 20 Kč

www.majacek.com
V 7. a 8. měsíci MC má zavřeno.

Mateřské centrum
M A J ÁČ E K

Limit Dance Corporation
8. 6. 2007 od 18 h v KDPB

DEN S DANCE ACADEMY
2007 
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MUDr. Karel Žďánský, MUDr. Jiří Vymazal
s. Alena Rojíčková, s. Jana Smazová

Urologická ordinace                    Urologická ordinace - Dům zdraví
Národní třída 581/12, Havířov-Město     Karvinská 1518/5, Havířov-Město 
Telefon: 596 828 061                    Telefon: 599 509 623

Po    8 - 12     13 - 15  pro zvané               Po - Čt    8 - 15
Út     9 - 15     15 - 16  pro zvané               Pá           8 - 12
St     8 - 16 Ultrazvuk MUDr. Vartová
Čt    9 - 15     15 - 16  pro zvané
Pá    8 - 12     13 - 14  pro zvané

Polední pausa 12 - 13 hodin
Naše ambulance poskytuje komplexní urologické služby - diagnostiku
a léčbu potíží s prostatou, úniku moče/včetně urodynamického vyšetření/,
potíží s erekcí, močových kamenů, nádorových onemocnění močového
traktu. Ve spolupráci s MUDr. Z. Vartovou provádíme komplexní ultrazvu-
kovou diagnostiku.

Urologická ordinace UROMED s.r.o. oznamuje
ZMĚNU ORDINAČNÍCH HODIN

Ošetření zdarma, smlouvu máme s pojišťovnami 111, 213, 205, 211, 207, 222
Objednání na ultrazvuk/sonografie/ k MUDr. Z. Vartové

v ordinační hodiny na 596 828 061

Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení
z evidence motorových vozidel

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ
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JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA

- pro děti 
od předškolního věku

- pro začátečníky 
i pokročilé

- pro dospělé 
- anglická konverzace

NĚMČINA
- pro děti i dospělé 

- německá konverzace

FRANCOUZŠTINA
- pro děti i dospělé 

- francouzská konverzace 

ŠPANĚLŠTINA 
- pro děti i dospělé

ITALŠTINA
- pro dospělé

RUŠTINA
- pro děti i dospělé

PRÁZDNINOVÁ
ANGLIČTINA
- pro dospělé, 

začátečníky i pokročilé
- 13.8. - 29.8.

POHYBOVÉ KURZY
POHYBOVÁ CVIČENÍ
- pro děti od 3 do 15 let

POHYBOVÉ HRY
- pro děti od 1 do 3 let

CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI 

- pro děti od 2 let

CVIČENÍČKO 
- pro děti od 3 do 6 let

CVIČENÍ PRO ŽENY 
- JÓGA, TAI-ČI,

AEROBIC

HUDEBNÍ KURZY
- klavír - klávesy - kytara 

- basová kytara 
- zobcová flétna 
- zpěv - muzikál 

- hudební přípravka od 5 let

ODBORNÉ 
A PRAKTICKÉ

KURZY
ŠITÍ pro ženy a dívky

RUČNÍ PRÁCE
- pletení, háčkování,
paličkování, drhání

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
pro děti

PŘÍPRAVA 
NA STŘEDNÍ ŠKOLY
- matematika a český

jazyk

PŘÍPRAVA 
NA VYSOKÉ ŠKOLY

- matematika 

KURZ AMATÉRSKÉ
KRESBY A MALBY

- pro mládež a dospělé

MODELINGOVÁ
PŘÍPRAVA 

od 11 do 13 let

MODELING
od 14 do 19 let

ANGLIČTINA 
pro seniory

začátečníci i mírně
pokročilí

NOVÉ KURZY
ČÍNSKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK

KOMUNIKACE 
A DRAMATICKÉ

UMĚNÍ

FOTOKROUŽEK
●

PŘIHLÁŠKY 
A INFORMACE ZÍSKÁTE

na oddělení kurzů 
v KD P. Bezruče 

2. p. - dv. č. 310 - 311
tel.: 596 808 047,

596 808 031, 777 767 090
e-mail:

lunkmossova@mkshavirov.cz

N A B Í D K A  K U R Z Ů
PRO NOVOU SEZONU 2007/2008

Městské kulturní středisko Havířov - oddělení kurzů

ASTERIX - středisko volného času Havířov
M. Kudeříkové 14, Ha-Město, tel.: 596 811 031, www.svcha.eu

pořádá 7. - 14. 7. v r.s. „HADINKA“   VÍTKOV - KLOKOČOV
LETNÍ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI 

A DĚTI BEZ RODIČŮ OD 6 LET
Cena: 1 950 Kč/osobu

V ceně je zahrnuto: ubytování v chatkách, sociální zařízení, sprchový kout
s kuchyňkou, 5x denně strava, pitný režim, doprava, zdravotní pojištění,
zdravotní péče. Bohatý program. Zdarma přístup na koupaliště a sportovi-
ště rekreačního střediska.

Informace o táboru podává:
Vlasta Orešanská, 596 811 031, 608 851 413, oresanska@seznam.cz

Program na červen: 1.6. od 17 hodin - Velká závěrečná diskotéka

U Z Á V Ě R K A
p r o  i n z e r c i  

RRRRAAAADDDDNNNNIIIIČČČČNNNNÍÍÍÍCCCCHHHH    LLLLIIIISSSSTTTTŮŮŮŮ    
na měsíc červenec 

je do 11. června

Tel.: 596 808 039
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