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První zmínky
o Kině Radost
v městské kronice
z roku 1956 jsou
z 8. března, kdy
bylo v sále dosud
nehotového kina
vzpomenuto Mezi-
národního dne
žen. Kino Radost
se však stalo pro
Havířovany důleži-
tým objektem už
v roce 1955, když
v jeho ještě nedo-
končených prosto-
rách byla 18. pro-
since předána
zakládací listina
města a městské
insignie a vyhlášeny výsledky mimořádných voleb
83 poslanců budoucího národního výboru.

Prvním filmem, který se v Radosti promítal, byla
Rudá záře nad Kladnem. Hrálo se tenkrát dvakrát
denně pro dospělé a v neděli od půl druhé se dávaly
pohádky pro děti. Posledním filmem, kterým Kino
Radost ukončilo svou promítací éru, byl v červnu 1993
americký film Přichází Satan.

Kino Radost je netypičtější objekt chráněného
památkového území Sorela.

Do roku 1991 sloužila Radost především jako kino
a taneční sál. Objekt kina byl majetkem státu, provozo-
vatelem byla Městská správa kin a později Městské kul-
turní středisko Havířov.

Od roku 1992 měla budovu v pronájmu soukromá
společnost, která v hlavním sále po ukončení promítaní
provozovala přibližně dva roky společenskou hru
BINGO a v přízemí CASINO.

V roce 1996 v rámci převodu z Fondu národního
majetku byl objekt Kina Radost převeden do majetku
města Havířova. Jelikož soukromá společnost neplatila
dlouhodobě nájem z pronájmu objektu Kina Radost,
podalo město soudu v roce 1997 návrh na vyklizení.
Soudní spory se vlekly několik let, konečný rozsudek
nabyl právní moci až v roce 2000 a Kino Radost bylo
vyklizeno.

V roce 2002 zadalo město zpracování studie rekon-
strukce chátrající budovy.

V roce 2003 bylo Kino Radost vyhlášeno kulturní
památkou.

Komplexní rekonstrukce objektu byla zahájena
25. června 2006 a ukončena byla 23. července 2007.
Celkové náklady dosáhly částky cca 130 mil. Kč.

V prostorech bývalého Kina Radost vznikla v suteré-
nu obrazová galerie a technické zázemí objektu (vzdu-

chotechnika, nová
trafostanice, záze-
mí kavárny,
náhradní zdroj
elektřiny).

V přízemí bude
kavárna s terasou
a tanečním parke-
tem, šatny pro
návštěvníky a WC
včetně bezbarié-
rové úpravy.

V 1. patře se
nachází víceúčelo-
vý sál s posuvnou
portálovou stěnou,
který se bude vyu-
žívat ke kulturním
a společenským
událostem. V sále

jsou varhany, které sem byly přemístěny z komorního
sálu v Kulturním domě Leoše Janáčka. V 1. patře se
dále nachází bufet, foyer s původní repasovanou
nástěnnou malbou, kuřárna.

Ve 2. patře je vybudováno technické a personální
zázemí se sklady, prostory pro režii, kanceláře.

V objektu jsou nově vybudovány výtahy s úpravou pro
imobilní občany.

Je zde nová střecha včetně zateplení, nová vzdu-
chotechnika, elektroinstalace, rozvody ústředního
topení a vody, nové dveře a okna, bezpečnostní systé-
my, scénická technologie.

Repasovaná jsou všechna vitrážová původní okna,
nástěnná malba a veškeré zámečnické výrobky - oce-
lové dveře, vstupní dveře, zábradlí.

Sgrafitová fasáda byla restaurována dle požadavků
Státního ústavu památkové péče Ostrava.

V pondělí 3. září  začala v Havířově
výuka na všech základních, střed-
ních školách a základních umělec-
kých školách. Do 1. tříd nastoupilo
731 dětí, což je o 5 více než loni
a o 15 více než předloni. Trend se
tak proti posledním letům, kdy
docházelo k obrovským propadům,
mírně zlepšuje. Do mateřských škol
nastoupilo 1 811 dětí, což je o 21
více než loni. I letos se představitelé
města a radní vydali do jednotlivých
škol přivítat prvňáčky. Primátor
František Chobot navštívil ZŠ
Fr. Hrubína, kde jeho dáreček
prvňáčkům ve formě pexesa velmi
potěšil - jak je vidět z výrazu
Edy Kácala a Ondry Kohuta.

Radost otevírá druhý díl své historie
Ve čtvrtek 4. října bude slavnostně otevřen zrekonstruovaný Kulturní dům Radost. V pátek 5. října

pořádá město ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v budově Kulturního domu Radost konfe-
renci na téma Sorela, jejíž součástí bude výstava zpestřená řadou dobových fotografií a map. Konference
se zúčastní představitelé Národního památkového ústavu, renomovaní architekti, představitelé vysokých
škol a další osobnosti, které mají k problematice Sorely vztah.

Foto: Josef Talaš

Foto: Josef Talaš

O víkendu 6. - 7. října od 13 do 18 h zveme všechny zájemce 
na prohlídku nového kulturního domu v rámci Dnů otevřených dveří.    
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Město Havířov vyhlásilo začátkem srpna veřejnou dvoukolovou soutěž
o návrh logotypu města. V rámci prvního kola bylo doručeno do soutěže
83 návrhů od 32 účastníků z Havířova, Ostravy, Olomouce, Frýdku-Místku, Vře-
siny a dalších měst. Každý účastník soutěže mohl předložit maximálně
3 návrhy.

Porota, složená z odborníků z oblasti užité grafiky a typografie Prahy, Ostravy i Havířova
vybrala 3 nejlepší návrhy. Každý z porotců napsal své hodnocení samostatně a vyjádřil pořadí
bodovým systémem a součet těchto hodnocení určil 3 postupující. Nejlepší 3 návrhy budou
odměněny částkami 15, 13 a 10 tis. Kč a postupují do druhého kola. Na prvním místě se podle
poroty umístil návrh havířovského výtvarníka Oty Dedka, na druhém místě návrh stejné-
ho výtvarníka a na třetím místě návrh Adama Guzdeka rovněž z Havířova. V zadání druhé-
ho kola je již zhotovení několika aplikací, jak by se navrhované logo užívalo např. ve spojení se
znakem města, jak na vizitce, na dopisním papíře a služebním voze magistrátu. Ve druhém kole
jsou všechny tři postupující návrhy rovnocenné, není směrodatné, na kterém místě se daný
návrh umístil v prvním kole. Stát se oficiálním logem města může kterýkoli z nich. Autoři mohou
ve druhém kole dopracovat barevnost a typ použitého písma. Vítěze vybere na základě hodno-
cení odborné poroty a výsledků ankety Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání 5. listo-
padu. S vítězem soutěže město uzavře smlouvu na zpracování manuálu  k použití logotypu.
Posléze budou veškeré soutěžní návrhy vystaveny v Městské knihovně.

Soutěž o návrh logotypu města
Který se líbí vám?

1. místo, Ota Dedek - vítězný návrh je bílé
písmeno H, které leží na pozadí obdélníků
v pestré veselé pastelové barevnosti. Celek má
evokovat urbanistický plán nebo případně
pohled z letadla.

2. místo, Ota Dedek 
- logotyp má vyjadřovat soužití různých architek-
tonických stylů a zejména vyrůstání nové archi-
tektury na základech té starší.

3. místo, Adam Guzdek
- návrh logotypu vychází z ornamentu obytného
bloku městské struktury.

Laicky řečeno znamená logotyp města
graficky zpracovaný název města. Logotyp
by měl být jednoduchý, pozitivní, dynamický,
měl by zdůraznit specifickou architekturu
našeho města a především by měl být nadča-
sový. Od loga se bude odvíjet další vývoj
směrem k jednotnému vizuálnímu stylu
Havířova.

Anketní lístek
LOGOTYP 

MĚSTA HAVÍŘOVA

Návrh 1
Návrh 2
Návrh 3

(Zvolený návrh zakroužkujte.)

Letošní Havířovské hornické slavnosti poznamenalo nevlídné počasí. Přesto však pestrá programová nabídka mnohé přilákala, i když v pátek
byl program pro neustálý déšť zrušen. Diváky táhlo na prostranství k Městské sportovní hale především vystoupení Anny K, legendární
skupiny Sweet, Pehy a skupiny Kabát. Dá se tedy jednoznačně konstatovat, že letošní nabídka sklidila u občanů města příznivý ohlas.

K tomu, jak se návrh líbí, se můžete vyjádřit prostřednictvím této ankety. Číslo
zvoleného návrhu zakroužkujte a anketní lístek vhoďte do 19. října bez obálky a ofran-
kování do poštovní schránky na území města nebo do schránky s označením ANKETA
LOGOTYP ve foyeru Magistrátu města Havířova.

Foto: Josef Talaš
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Představitelé města Havířova, zástupci zhotovitele a zástupci Hasičské-
ho záchranného sboru okresu Karviná a SDH Havířov se sešli v závěru
srpna v místě bývalé hasičské zbrojnice v Životicích na ul. Padlých hrdinů,
aby slavnostně položili základní kámen nové hasičské zbrojnice.

Zhotovitelem stavby je firma Olšar z Havířova, ukončení stavby se před-
pokládá v červenci příštího roku. Součástí stavby je vlastní hasičská zbroj-
nice, přípojky plyn, voda, elektro, zpevněné plochy pro stání vozidel hasi-
čů a příjezdová komunikace. Náklady na stavbu budou přibližně
11,6 mil. Kč.

Stará zbrojnice musela být asanována z důvodu nevyhovujícího
technického stavu, nevyhovovala ani funkčně ani kapacitně potřebám SHD
Ha-Životice, kteří byli vloni povýšeni do kategorie JPO III.

Zahájení stavby nové hasičské 
zbrojnice v Havířově-Životicích

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

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

Na Pavlasůvce (žel. stanice)

Havířov-Životice:
Na Stezce, Na Polanech, 

Padlých hrdinů (za obchodem)

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 
2. - 7.10.

M. Kudeříkové, Žákovská,
Železničářů, B. Němcové, Olšová,  

Prachatická (u můstku), Větrná,
Konzumní RD, Fibichova - parkoviště

9. - 14.10.
1. máje, Alšova, Želivského, 

P. Bezruče, Svážná, Bieblova,
Odlehlá, U Pošty, Petřvaldská

MHD, J. Kotase-točna, Lazecká  
(u lesa), Sukova - ke školce

16. - 21.10.
Ostrovského, Gen. Svobody, 

Moravská, J. Gagarina, Soví,
Frýdecká - Stružník, Mládežnická,

Na Dolanech, Selská, 
Petřvaldská-točna 

23 .- 28.10.
Kpt. Nálepky, Hálkova, Petřvaldská

(pož. zbroj.), Padlých hrdinů
(obchod), Nad Tratí x Na Kopci,

Mládí, Letní

Komise pro strategický rozvoj města, která vznikla v tomto roce, je
poradním orgánem Rady města Havířova a má za úkol poskytovat
radě města odborná vyjádření a doporučení v oblasti strategického
plánování. Vytyčeným cílem je potom dokument zvaný Integrovaný
plán rozvoje města.

„Jedním z našich dílčích cílů je například uspořádat seminář k možnos-
ti čerpání dotace z Regionálního operačního programu,“ uvedl předseda
komise Bc. Zdeněk Fikáček. „Město přislíbilo poskytnutí vhodných prostor,
přednášet bude zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Morav-
skoslezsko. Seminář bude určen pro pracovníky státní správy, živnostníky
a podnikatele, ale i studenty. Měl by se uskutečnit do konce tohoto roku.“

Komise hodlá předložit radě města návrh na vytvoření nového Katalogu
nemovitostí pro investory, který by byl revizí stávajícího stavu. „Měl by mít
formu nejen reprezentačně-propagačního materiálu města, ale hlavně by
měl být zpracován tak, aby k němu měla co nejjednodušší přístup celá
široká veřejnost,“ upřesňuje předseda komise. Tento návrh byl již diskuto-
ván v minulosti a materiál se připravuje.

Komise pro strategický rozvoj
města jednala

V souvislosti s realizací sta-
vebních úprav pro zřízení pře-
chodu pro chodce na ul. Padlých
hrdinů, v blízkosti autobusové
zastávky městské hromadné
dopravy „Havířov, Životice,
muzeum“, bude k termínu od
24. 9. 2007 provedena úprava
jízdního řádu linky č. 13 městské
hromadné dopravy Havířov.

Spoje, které byly vedeny
pouze na zast. „Havířov, Životice,
muzeum“, budou prodlouženy až
na zastávku „Havířov, Životice,
Pacalůvka“.

Z toho důvodu bude provede-
na úprava jízdního řádu linky
v tomto rozsahu:

Spoj č. 13 v 6.05 hod. bude
veden na zast. „Havířov, Životice,
Pacalůvka“

Spoj č. 63 ve 13.15 hod. bude
veden na zast. „Havířov, Životice,
Pacalůvka“

Spoj č. 5 ve 4.40 hod. bude
uspíšen o 5 minut a  veden na zast.
„Havířov, Životice, Pacalůvka“

Spoj č. 85 v 16.05 hod. bude
veden na zast. „Havířov, Životice,
Pacalůvka“

Spoj č. 10 bude veden ze zast.
„Havířov, Životice, Pacalůvka v 5.03
hod.

Spoj č. 14 bude veden ze zast.

„Havířov, Životice, Pacalůvka v 5.18
hod.

Spoj č. 20 bude opožděn
o 6 minut a veden ze zast. „Havířov,
Životice, Pacalůvka“ v 6.34 hod.

Spoj č. 70 bude veden ze zast.
„Havířov, Životice, Pacalůvka“ ve
13.56 hod.

Havířov Termín Místo přistavení 
Město 5.10. 1. máje 
Podlesí 13.30-15.30 (parkoviště)

5.10. PERMON 
16.00-18.00 (parkoviště)
6.10. Garážnická
8.00-10.00 (garáže)
6.10. Balzacova
10.30-12.30 (parkoviště)
12.10. Na Nábřeží
13.30-15.30 -pod Labužníkem
12.10. Hálkova 
16.00-18.00 (garáže)
13.10. Moskevská 
8.00-10.00 (gar. za Aral)

Bludovice 13.10. Rodinná

Havířov Termín Místo přistavení 
10.30-12.30 (garáže)
9.11. Květná
13.30-15.30 (za motorestem)

Životice 9.11. Padlých
16.00-18.00 hrdinů (restaurace)

Dolní 10.11. Lazecká
Suchá 10.30-12.30 (u lesa)
Šumbark 19.10. Jarošova

13.30-15.30 (gar. u Bivoje)
19.10. Lidická 
16.00-18.00 (park. Tenas)
20.10. Petřvaldská 
8.00-10.00 (točna)
20.10. Školní 
10.30-12.30 (gar.ul.Řadová)         

Havířov Termín Místo přistavení 
2.11. Moravská 
13.30-15.30 (parkoviště)
2.11. Jedlová
16.00-18.00 (park. u točny)

Prostř. 3.11. Lísková
Suchá 8.00-10.00 (gar.)

3.11. Kpt. Jasioka 
10.30-12.30  (ZŠ)
10.11. Na Pavlasůvce 
8.00-10.00 (železniční stan.)

Dolní 23.11. J. Kotase  
Datyně 13.30-15.30 (točna)

23.11. Datyňská
16.00-18.00 (U Sosáka)

Sběr nebezpečných odpadů a starého železa - podzim 2007
Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!) sběr nebezpečných odpadů

(ledničky, pračky, televize, počítače, elektroodpad, autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky apod.)
a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude přistavena dle níže uvedeného harmonogramu:

Informace o připravované změně 
jízdního řádu linky č. 13 MHD
pro období platnosti od 24. 9. 2007 do 8. 12. 2007

Foto: Josef Talaš
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Tímto se připojuje k aktivitám
partnerských neziskových organi-
zací v Evropské unii. Kapitán Jan
Cholewa k tomu dodává: „Cílem
této akce je poukázat na to, že
extrémní chudoba je porušováním
základních lidských práv, že ohro-
žuje zachování lidské důstojnosti
a ohrožuje udržení sociální sou-
držnosti.“ 

Armáda spásy je jedním
z kamínků v mozaice, pomáhající
řešit lidem jejich konkrétní tíživou
situaci, o čemž svědčí osobní zku-
šenost devatenáctileté Lenky: „Do
Komunitního centra Armády spásy
v Havířově-Šumbarku jsem začala
chodit ve svých čtyřech letech. Hráli
jsme si, zpívali, kreslili a také

povídali o Bohu. V době školní
docházky mi pomáhali s domácími
úkoly. Díky péči pracovnic Komunit-
ního centra jsem si po zvláštní
škole dodělala devátou třídu
základní školy, vyučila jsem se
kuchařkou na tříletém učilišti a chci
si při zaměstnání udělat maturitu.
Pracovnice centra mi pomáhají
i dnes, radí mi při  vyřizování osob-
ních záležitostí, takže nyní jsem už
evidována na úřadu práce, mám
vyřízené sociální dávky, mám
samostatné bydlení, mám za sebou
první konkurs do zaměstnání. Do
Armády spásy na Šumbarku cho-
dím pořád ráda, teď už jako dobro-
volnice pomáhat v klubech
s malými dětmi.“

Letos padla volba na Aleše Hof-
richtra, Vojtu Večeřu a Martina
Čuperku. „Využili jsme nabídky
Klubu Rusko z Prahy a vyrazili na
třítýdenní objevitelskou cestu na
Krym do Mezinárodního tábora
Artěk na břehu Černého moře.
Do této české delegace jsme při-
brali i děti z Orlové, Jindřichova
Hradce, Příbrami i z Prahy, vytvořili
jsme skvělou partu, dali dohromady
program na Mezinárodní festival
písní a tanců a celou tu dobu jsme
strávili v družném soužití s dětmi
z dalších 27 zemí,“ popsala po
návratu Mgr. Neupauerová. „Nejza-
jímavější pro nás suchozemce bylo
samozřejmě moře, návštěva delfi-

nária, objevili jsme muzeum ruské-
ho dramatika A. P. Čechova, pod-
nikli jsme výstup na horu Aju-Dag
(Medvědí horu), a plně jsme se
věnovali zajímavému a pestrému
táborovému životu včetně koncertů
a tanečních vystoupení, které
pořádaly dětské delegace z ostat-
ních zemí.“

Spojovacím článkem festivalové-
ho tábora byla ruština
a heslo: „Změníme svět k lepšímu“.

Pro příští rok mají havířovští stu-
denti ruštiny opět přislíbeno
pozvání jak do Moskvy, tak do Artě-
ku. I z letošního pobytu v Moskvě
se vrátila česká dětská výprava
stejně tak nadšená jako loni
a  pobyt u Černého moře neměl
chybu. Ale - kdo neviděl, neuvěří!     

Chcete jet taky? 
Máte 12 - 15 let?

Učíte se nebo chcete se letos
začít učit ruštinu - ve škole,

v kroužku, soukromě? 
Tancujete, zpíváte, hrajete na
hudební nástroj, malujete?

Pak stačí napsat na mailovou
adresu: Neupauerova@seznam.cz
a domluvit se na možnosti, jak
strávit červenec roku 2008 v krajích,
kam se jen tak sami nedostanete.

Mezinárodní den za vymýcení chudoby
připomene v Havířově Armáda spásy

Na 17. říjen každoročně připadá Mezinárodní den za vymýcení chu-
doby, který si svět připomíná již od roku 1993. Poprvé bude letos při-
pomínán i v Havířově. V prostorách před obchodním domem Elan
bude Armáda spásy mít od 14 do 18 hod. umístěn informační stánek.

Prázdninová zpráva z cesty 
na východ od českých hranic
Stává se již tradicí, že studenti gymnázia na ul. Studentská a žáci

ze základní školy na ul. Fr. Hrubína v Havířově vyrážejí spolu
s Mgr. Neupauerovou na prázdninové cesty směrem na východ
od českých hranic. V loňském roce strávili celý měsíc červenec
v Moskvě v Mezinárodní škole s výukou ruského jazyka.

O volném pohybu psů v honitbách
Velmi často se stává, že majitelé psů je při svých návštěvách honiteb nechávají volně pobíhat, aniž by brali ohled
na to, že ve volné přírodě žijí i jiní živočichové, z nichž někteří jsou řazeni mezi zvěř. Nejčastější výmluvou přis-
tižených osob je tvrzení, že pes se musí někde proběhnout. Honitbou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o mys-
livosti rozumí honební pozemky, které vymezil orgán státní správy myslivosti rozhodnutím, kde lze vykonávat
právo myslivosti - pole, louky, lesy. § 10 odst. 1 citovaného zákona zakazuje vlastníkům domácích zvířat je nechat
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého vedoucího nebo majitele. Dohled nad tím přísluší myslivecké stráži
a mysliveckému hospodáři. Pokud je porušován zákon o ochraně přírody, může zasáhnout  i strážce přírody
(např. chráněné druhy).Ze zkušeností člena stráže přírody a lesní stráže i jako biolog mohu říci, že nejvíce je pro-
háněna psy srnčí zvěř  a zajíci. Pouhé prohnání srnčí zvěře psem v chladném počasí může způsobit, že unave-
ná a udýchaná zvěř zalehne a dostane zápal plic s úhynem. Srnec dovede běžet sice rychle, ale jen na krátkou
vzdálenost a brzy se unaví. Navíc srnčata jsou proti psům naprosto bezmocná. V době říje, výchovy mláďat
a v zimě zvěř potřebuje klid, neboť vynakládá mnoho energie na obstarávání svých biologických funkcí. Proto při
návštěvě honiteb prosím voďte psy na vodítku, zamezíte tím zbytečným problémům na úseku myslivosti
i ochraně přírody. Při návštěvách lesů pamatujme, že tam žijí i jiní živočichové, kteří tam jsou doma, a že úcta
ke všemu živému je měřítkem lidství. Stanislav Grym - Stráž přírody a lesní stráž, teriolog

Don Bosko - Církevní středisko volného času
Haškova 1, Havířov-Město, tel./fax. 596 810 145 

PROGRAM NA ŘÍJEN 

2.10. Anděl cup ve fotbale pro roč. 88 a ml. Na hřišti ZŠ 
Na Nábřeží

3.10. On-line PC turnaj Tennis ve Městě
6.10. 2. ročník turnaje o pohár ředitele CSVČ 

ve stolním tenise. Ročníky 86 a mladší.
10.10. On-line PC turnaj  NFS 3 ve Městě
12.10. Radim cup ve fotbale pro roč. 89 a ml.

Ve středisku na Šumbarku
17.10. On-line turnaj TRACKMANIE Město vs. Šumbark
18.10. Lukáš cup ve fotbale ve středisku ve Městě
24.10. On-line PC turnaj Age of Empires ve Městě 

Naše společnost se skládá z několika generací a právě pro tu nej-
starší - naše seniory, bylo datum 1. října stanoveno „Mezinárodním
dnem seniorů“. Proto si děti Církevního střediska připravily na tento
den akci se stejnojmenným názvem. Uskuteční se v prostorách
tělocvičny Církevního střediska volného času sv. Jana Boska
v Havířově-Šumbarku na Lomené ulici 9 od 16 hod. „Patříte-li do této
skupiny občanů a máte-li zájem zpříjemnit si pondělní odpoledne,
zavítejte mezi nás a nechte se pobavit našimi dětmi.V rámci této akce
budeme také informovat o možnostech využití volného času pro seni-
ory, které naše středisko hodlá nabídnout,“ uvedla za Církevní stře-
disko Bc. Jana Hoňková.

Mezinárodní den seniorů - 1. října
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DISKAŘ JAROSLAV STANČÍK BRONZOVÝ NA MČR DO 22 LET
Malá, ale úspěšná výprava atletů AO Slavia Havířov, se zúčastnila Mistrovství České republiky do 22 let

v Jablonci nad Nisou. Za poměrně chladného a proměnlivého počasí začátku září se však atletům dařilo
i přesto, že někteří z nich byli v této kategorii suverénně nejmladší.

Nejlépe se umístil Jaroslav Stančík v hodu diskem, který se na třetím místě usídlil hned druhým pokusem (48,86 m)
a bronz potvrdil ještě šestým hodem a výkonem 48,97 m. Porazil tak i svého soupeře a kamaráda Remigia Machuru
mladšího.

Na čtvrtém místě, a tudíž „bramborovou“ medaili získala Ingrid Okenicová v běhu na 800 m časem 2:14,33 min.
Úspěch v tomto devítičlenném finále podtrhuje i fakt, že její soupeřky byly o dva a více let starší.

Ve finále na 400 m vybojoval páté místo Pavel Maslák výkonem 49,14 s, věkově mezi finalisty rovněž nejmladší.
Poslední zúčastněná havířovská atletka Petra Klementová obsadila v hodu oštěpem 10. místo, což vzhledem k její

krátké závodní kariéře lze hodnotit jako úspěšné vystoupení. Foto: Ing. Ladislav Káňa

nabízí dětem i dospělým
kroužky a kurzy:
Modelářství - letecké, plastikové,
lodní, papírové
Výpočetní technika
- pro začátečníky i pokročilé
Elektrotechnika - pro začátečníky
i pokročilé
Pro začínající i pokročilé kutily
- Dřevomodeláři, Mladý technik        
Umění a řemesla - Divadelní,
Filmová tvorba (natáčení filmů)
Výtvarné - Barevný svět, Keramika
Pro dívky:
Moderní dívka - oděvní a bytové
doplňky 
Aerobic
Herdulky - kroužek paličkování
Ostatní aktivity:
Vizážistky a vizážisté - základy
líčení, péče o pleť, vlasy, nehty…
Veselá vařečka - kroužek vaření
pro holky i kluky
Matematická příprava
- doučování, příprava na přijímací

zkoušky na SŠ, VŠ                         
Pro mládež a dospělé:
Umělecká řemesla - malba na
sklo, hedvábí, vosková batika,
výroba ručního papíru aj.
Keramická studia pro dospělé
- čtyřměsíční kurzy  

Akce na říjen 2007 
5.10. 17 - Diskotéka
6.10. 8 - 12 - Modelářská burza
18. 10. 16 - Život stromů - keramické 

ztvárnění stromů, živočichů 
žijících na stromech - skutečnost 
nebo fantazie

19.10. 17 - Diskotéka
25.10. 10 - Malované oblázky - zdobíme 

kamínky různými technikami
25. - 26.10. 9 - 14 

Síťové podzimní hry na PC 
Cena: 10 Kč/hod.

26.10. 15 - Pařan I. - soutěž na PC 

Každý den od 14 - 18 pro veřejnost 
- hry na PC, stolní hry, stolní tenis

Tradiční prázdninová „ZAHRA-
DA“ Poradenského střediska
(jedno ze zařízení Sociálních slu-
žeb města Havířova) byla letos
na téma „let do vesmíru“. Akce je
organizována pro klienty Pora-
denského střediska „RaD“, které
již 10. rokem poskytuje sociální
služby.

Zábavného odpoledne se
zúčastnily děti a mladí lidé se zdra-
votním postižením v doprovodu
svých rodičů, přátel a známých.

Hlavním cílem tohoto neformál-
ního setkání bylo vzbudit úsměvy,
a to nejenom na dětských tvářích
předem připraveným zábavným
programem, navodit pocit pohody
a radosti ze vzájemného setkání, ať
už samotných dětí či jejich rodičů.
Tak jako každý rok bylo i letos pro
návštěvníky připraveno občerstvení
a pro všechny děti dárkový balíček.

„Let do vesmíru“ odstartoval ve
14 hodin oficiálním přivítáním všech
návštěvníků, včetně zástupců
z magistrátu a symbolickým vypuš-
těním první rakety k nebi v podobě
nafukovacího balónku. Děti pak
pokračovaly vesmírnou procházkou
jednotlivými stanovišti jako např.
sportovní přípravou kosmonautů,
házením planet - petanque na cíl,
malováním na vesmírná tělesa -
kameny atd.

Během parného odpoledne se
o přísun tekutin a občerstvení sta-
ralo několik robotů a marťanů,

kromě toho si mohl každý z kosmo-
nautů vlastnoručně připravit
mléčný koktejl rozmanitých chutí.

Kromě dárkového balíčku si děti
a mladí lidé odnesli čepici s kšiltem,
kterou si dle vlastních představ
zkrášlili pomocí barev a veselých
šablon. Akce byla zakončena
písničkovým posezením u ohně
a opékáním párků.

V průběhu čtvrtečního odpoled-
ne tak mohli lidé nad naším
městem zahlédnout mnoho balón-
ků, které děti vyzdobily a jako svou
raketu s poselstvím radosti vyslaly
vzhůru ke hvězdám…

„Děkujeme za finanční podporu,
také všem organizátorům a lidem,
kteří přiložili ruce k dílu, nešetřili
nápady a pomohli nám tuto úspěš-
nou akci zrealizovat,“ poděkovala
za středisko RaD Mgr. Bohdana
Herzánová.

ASTERIX - středisko volného času Havířov 

pobočka M. Kudeříkové 14, Havířov (bývalé Spektrum - SMTe) 
tel.: 596 811 031, www.svcha.eu

Oddělení estetické výchovy:
Lentilky - malování rodičů s

dětmi  Smaltík - výroba šperků
Kožené a módní doplňky
Keramická dílnička Taneček
Drhaná a textilní technika
AMA divadlo Duhová paletka
Veselé barvičky Kytara Lite-

rární kroužek Klubka - divadelní
a výtvarná činnost 

Hajcmannwomen Dance-pop
hip-hop rock

 Zlatý řez - příprava na střední
výtvarné školy 
Oddělení tělovýchovy:

 Next Aerobic Stylers - aerobic
pro předškolní a školní děti i pro
pokročilé Florbal Míčové hry 

Stolní tenis Badminton Sebe-
obrana Jiu-Jitsu Fitness 

Šachy Biliard Kulečník 
Střelba ze vzduchovky a z kuše

Oddělení přírodovědné činnosti:
 Brontíci - hrátky se zvířátky 
Chobot - chovatelsko botanický

 Teraristika Poupátko - práce s
rostlinami Hry s medvídkem Pú -
pro nejmenší děti Dračí doupě -
fantasy hry pro holky i kluky

Klub železničních modelářů
Oddělení mládežnické 
a příležitostné činnosti:

 RB Fashion - klub manekýn pro

dívky i chlapce Manekýny - pří-
pravka Kludetmo - klub dětských
moderátorů Praktická dívka 

Hip-hop Break dance Elektric
Boogie Všudybýlek - vlastivědně
turistický kroužek

Akce na říjen 2007
25.9. 15 - Nábor do všech skupin aero-

biku pro děti i mládež do 18 let.
3.10. 9 - Zahajuje pravidelnou činnost

Rarášek - klub maminek (i tatínků)
19. - 21.10. Výlet do Budišova nad Budišov-

kou. Podrobnosti a přihlášky 
u Š. Jarošíkové.

24. - 28.10. Podzimní prázdniny ve Pstruží 
pro každého. Informace a přilášky
u L. Bitterové 

25.10. 9 - 14 - „Pojďte si hrát, Asterix 
je váš kamarád“ - soutěže, kreslení
a jiné aktivity. Nezapomeňte na 
přezutí, svačinu a poplatek 10 Kč.

26.10. 10 - „Řád Křemílka a Vochomůr-
ky“ získají všechny děti, které při-
jdou na start tradiční podzimní
branné hry. Startovné činí 10 Kč 
a soutěžíme za každého počasí,
proto nezapomeňte na pláštěnku,
vhodné oblečení a na drobné dárky
pro zvířátka (mrkvička, jablíčko,
zelí…) 

Obě střediska hledají nové externí
spolupracovníky pro vedení kroužků.

ASTERIX - středisko volného času Havířov, Na Nábřeží 41,

Havířov (bývalý DDM), tel.: 596 811 175, www.svcha.eu

Děti letěly do vesmíru

STOLÁRNA - The PROSTITUTES

1. listopadu se představí ve Stolárně kapela The Prostitutes. Tato
v domácích poměrech vyčnívající skupina, která se před několika
měsíci stala Skupinou roku podle časopisu Filter, vznikla teprve
roku 2004 v Praze. Svou kariéru nastartovali dle dnes ve světě
obvyklého klíče - své první demo totiž umístili na několik interne-
tových stránek a během několika týdnů patřily jejich skladby
k u nás vůbec nejstahovanějším. Když v roce 2006 vydávají svůj
debut Get Me Out Of Here, patří již k miláčkům hudebních kritiků
a podle toho také vypadají jejich vysoká hodnocení. V letošním
roce se The Prostitutes dočkali celé řady ocenění, kromě již
zmíněné ceny časopisu Filter se dostali do nejužších nominací na
ceny Óčka a zejména na výroční ceny Akademie populární hudby
Anděl. 1. listopadu od 20.00 hodin.

www.theprostitutes.org
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Kulturní dům Petra Bezruče

vý
st

av
a

29.10. v 19 hodin - velký sál 
Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH
Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat
si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrh-
lé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné
propletence, s nimiž si neví rady. Příběh Charlese Condomina
obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků.
Dílo Noela Cowarda prozrazuje hereckou zkušenost, má vytříbený
cit pro dialog, který je brilantní, vtipný, nápaditý. Ten také jiskří
v jeho komedii Rozmarný duch, která má překvapivé situace, pro
diváky vždy přitažlivé téma manželských vztahů a zejména
zajímavý princip konfrontace světa živých a mrtvých.

Účinkují herci Divadelní společnosti Háta - Praha
Jana Zenáhlíková / Lucie Zedníčková
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Kateřina Hrachovcová
Ludmila Molínová / Hana Talpová
Ivana Andrlová / Olga Želenská
Marcela Nohýnková / Jana Šulcová
Marcel Vašinka / Daniel Rous
Zbyšek Pantůček / Petr Pospíchal

d
iv

ad
lo

ČESKÁ SCÉNA 3.10. v 19 h - skupina HAA
Miguel Mihura: Maribel a podivná rodina

23.10. v 19 h - skupina HAC
Pierre Sauvil: SLUNCE PRO DVA

SCENA POLSKA 16.10. v 19 h - skupina HAP
Michaił Bułhakow:
MISTRZ I MAŁGORZATA

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně 
KD P. Bezruče v Havířově. Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

2.10. v 17 h  
velký sál 
HURVÍNKŮV
POPLETENÝ
VÍKEND
Příběh o jednom zamotaném
víkendovém odpoledni, ze které-
ho jde hlava kolem nejen Hurvínkovi,
Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma med-
víďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná 
písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.

Vstupné: 140, 120, 100 Kč

POHÁDKY - loutkový sál - vždy v 15 hodin

6. a 7.10. TRAMPOTY 
KD RADOST KOUZELNÍKA ČÁRYTUŽKY

Divadelní společnost Zlatý Klíč Dolní Benešov
VSTUP ZDARMA  

13. a 14.10. POHÁDKA O TŘECH MEDVĚDECH
Divadlo Smíšek Ostrava

20. a 21.10. O ČERVENÉ KARKULCE
KD RADOST Divadelní společnost Pohoda Ostrava

27. a 28.10. POPELKA
Divadlo Evy Hruškové

Vstupné 30 Kč

českého jazyka pro cizince
výtvarné výchovy pro děti
kresby a malby pro dospělé a studenty

Informace a přihlášky získáte 
v KD P. Bezruče - 2. p. dv. č. 310 - 311

Tel.: 596 808 047, 596 080 031, 777 767 090
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yMěstské kulturní středisko Havířov pořádá kurzy

Galerie Maryčka 
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h
mimo otevírací dobu zpřístupní 
zájemcům výstavu pracovník 
informací, vstupné dobrovolné

Miroslav Ševčík
něco málo 
z KALIFORNIE
výstava 
fotografií

vernisáž ve čtvrtek 4.10. od 17 h
výstava potrvá do 26.10. 2007

www.sevcik-photo.cz

Vstupné: 240, 220, 200 Kč
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19.10. v 17.45 h ČTYŘI MINUTY Premiéra
(VIER MINUTEN, Německo 2006, 112´, přístupný, titulky, DD)
Pianistka vyučuje hru na klavír v jedné ženské věznici.
Objeví tam dívku s talentem. Její nadání je zcela zřejmé a je
ukryto pod slupkou drsné holky s násilnickými sklony.
Hodiny klavíru vypadají spíše jako vzájemné měření sil.
Pustí se do boje proti sobě. Ale i do boje společného, pro-
tože v sázce je důležitá klavírní soutěž. Ocenění: Nejlepší
německý film roku 2006, ceny na MFF v Janově, Sofii
a Reykjaviku. Režie: Chris Kraus 

19.10. ve 20.00 h MOVIE           Premiéra
(ČR/Makedonie 2007, 90´, do 15 let nepřístupný, česká verze, DD)
Bezejmenný režisér se ocitl na dně, zkrachovala jeho pro-
dukční firma. Kromě uměleckých plánů zůstaly jedině
dluhy, zhroutilo se soukromé zázemí, nepodařilo se mu
navázat trvalejší vztah. Přesto neodolá pokušení a koupí si
amatérskou kameru a v milenčině autě bezcílně křižuje
krajinou. Film bude uveden na velkých filmových festiva-
lech. Režie: Ivo Trajkov  

20.10. v 17.45 h VITUS     Premiéra
(Německo 2006, 120´, přístupný, titulky, DD)
Vitus je chlapec, který vypadá, jako by pocházel z jiné pla-
nety: má sluch jako netopýr, hraje na klavír jako virtuoz, od
pěti let studuje všemožné encyklopedie a diriguje orchestr.
Není tedy divu, že jeho rodiče mu začínají předvídat skvě-
lou budoucnost. Nicméně zázračné dítě sní o létání a o nor-
málním dětství. Ocenění: Nejlepší švýcarský film roku 2006,
hit světových festivalů, Zlatý Leopard na MFF v Locarnu.
Režie: Fredi M. Murer

20.10. ve 20.00 h NÁMĚSTÍ SPASITELE Premiéra
(PLAC ZBAWICIELA, Polsko 2006, 105´, přístupný, titulky, DD)
Zadlužený Bartek požádá matku o dočasné přístřeší pro
svou rodinu. Prodal byt před dostavbou vlastního bydlení
a netuší, že naletěl podvodníkovi a čeká ho závislost na
matčiných příjmech.
Režie: Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze

Vstupné na všechna představení: 70 Kč, členové FK 60 Kč

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin
v loutkovém sále KD P. Bezruče

2.10. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ Premiéra
(SPORTMAN VAN DE EEUW, Nizozemsko/SRN/Švédsko
2006, 97´, přístupný, smutná komedie, titulky, DD)
Hladivý příběh z Holandska uvádíme v bratrské spolupráci
s Divadlem Járy Cimrmana. Film vychází z roztomile
absurdního nápadu: na holandského sportovce století je
nominován zcela neznámý muž, který vynikal zvláštním
nadáním - uměl sedět na kůlu. Režie: Mischa Alexander

9.10. PRINCEZNY Premiéra
(Španělsko 2005, 113´, do 15 let nepřístupný, psychologický,
titulky, DD)
Je to příběh dvou žen, dvou prostitutek, dvou princezen.
Princezny jsou tak citlivé, že vypovězeny ze svého králov-
ství, umírají žalem. Režie: Fernando León de Aranoa 

16.10. SLOGANY     Premiéra
(Albánie/Francie 2001, 90´, smutná komedie, titulky, DS)
Mezinárodně oceňovaný albánský film, který s krutým
úsměvem reflektuje absurdní slogany reálného socialismu.
Režie: Gjergj Xhuvani

23.10. JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ Premiéra
(ČR 2007, 75´, přístupný, povídkový/celovečerní/animovaný, DD)
Příběhy o lidské osamělosti i o tom, kolik podivností
a podivínů s jejich zálibami se vyskytuje všude kolem nás.
Film s prvky hororu i černého humoru. Režie: Jan Balej

30.10. RED ROAD        Premiéra
(Skotsko 2006, 113´, do 15 let nepřístupný, drama, titulky, DD)
Téma pomsty a odpuštění bylo zpracováno snad už tisíc-
krát, ale ve filmu Red Road si režisérka dokázala najít ori-
ginální způsob, jak toto věčné téma převyprávět znovu
a zase jinak. Režie: Andrea Arnold            

Vstupné: 70 Kč, členové FK 60 Kč 
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19. - 20.10. loutkový sál KDPB
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23.10. v 19 hodin 

Hrají:

Dana Batulková, Dáša Bláhová,
Nina Divíšková, Lenka Skopalová 

Vstupné: 230 Kč

18.10. v 18 hodin 

Proroctví ukryté v nejpodivnější knize světa

TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE
spisovatel a badatel ARNOŠT VAŠÍČEK

Před osmi sty lety se ve východních Čechách jakoby zázrakem
objevil velmi podivný rukopis. Největší, jaký kdy existoval.
Podle legendy není dílem člověka, ale samotného ďábla.

Vstupné: dospělí 55 Kč, studenti 30 Kč

10.10. v 19 hodin 
komorní koncert SAX & PIANO DUO

Roman Fojtíček - saxofon              
Laura Vlková - klavír  

Vstupné: 85 Kč, důchodci: 75 Kč, studenti: 65 Kč 

19.10. v 19 hodin „BARVY DOMOVA“

Vlasta REDL
Jaroslav Samson

LENK
Slávek JANOUŠEK

Koncert 
k novému CD 

Vstupné: 150 Kč

Zveme Vás do nově otevřené galerie

6.10. - 31.12. 2007

otevřeno denně 
od 9 do 19 h
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Kulturní dům Leoše Janáčka
kino Úsvit
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5. - 7.10. v 18.00 h
ZODIAC
(USA 2007, CP 7.6. 07, 158´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Je více způsobů jak zemřít v rukou vraha
… Příběh filmu vychází ze skutečných
událostí a vypráví o masovém vrahovi,
který po několik desetiletí děsil obyvate-
le San Francisca. Vstupné: 72 Kč

12. - 14.10. v 18.00 h 
HAIRSPRAY  
(USA 2007, CP 23.8. 07, 117´, do 12 let
nevhodný, hudební/muzikál, titulky, DD)

Rytmus nezastavíš … Tanec a intriky
v soutěži o korunku Miss Teenager Hair-
spray. V hlavních rolích Michelle Pfeiffer,
John Travolta a Amanda Bynes.

Vstupné: 72 Kč
18.10. v 16.00 h
projekt „FILM A ŠKOLA“
(LE FABULEUX DESTIN D´AMÉLIE
POULAIN, Francie 2000, 123´, přístupný,
poetická komedie, titulky)
Příběh o zasněné servírce Amélii, která se
od pultu v kavárně Deux Moulins snaží vyle-
pšovat osudy lidí kolem sebe humorem,
kouzlem, imaginací a vodopádem nápadů.
V hlavní roli Audrey Tautouová. Vítězný film
36. MFF Karlovy Vary a Velká cena Kři-
šťálový glóbus. Režie: Jean-Pierre Jeunet 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

19. - 21.10. v 18.00 h
PLANETA TEROR         
(ROBERT RODRIGUEZ´S PLANET TE-
RROR , USA 2007, 106´, do 15 let nepří-
stupný, horor/thriller, titulky, DD)
Manželé Dakota a William pracují
v nemocnici jako doktoři. Čekárnu zapla-
vuje dav potrhaných lidí z města. Symp-
tomy jsou nepřítomný pohled a odpu-
divé hnisající rány. Hrají: Rose McGo-
wan, Freddy Rodríguez, Bruce Willis,
Quentin Tarantino aj. Vstupné: 72 Kč  

26. - 28.10. v 18.00 h
RUSH HOUR 3 
- TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI
(USA 2007, 91´, CP 6.9. 07, do 12 let nev-
hodný, širokoúhlá/akční/komedie, titulky, DD)
Losangeleský detektiv Carter a čínský
inspektor Lee se vydávají do Paříže, aby
zastavili spolčení kriminálních gangů
a zachránili tak život staré přítelkyně.
V hlavních rolích Chris Tucker a Jackie
Chan. Vstupné: 72 Kč
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Společenský dům
Taneční večery

17.00 - 22.00
hodin

7. 10.
Kubemusik

14. 10.
Jaroslav Jeziorski

Vstupné 37 Kč
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10.10. v 19 h - KD Radost
komorní koncert SAX & PIANO DUO

Roman Fojtíček - saxofon              
Laura Vlková - klavír  

Vstupné: 85 Kč, důchodci: 75 Kč, studenti: 65 Kč 

17.10. v 19 h - kostel sv. Anny Havířov

Koncert v rámci Svatováclavského 
hudebního festivalu

„DIALOG LIDSKÉHO HLASU 

A STRUN“
Schola Gregoriana Pragensis

DAVID EBEN - umělecký vedoucí
JIŘÍ BÁRTA - violoncello 

Vstupné: 130 Kč, studenti: 70 Kč

6.11. v 19 h - KD Radost
komorní koncert 

Jitka Hosprová - viola      
Kateřina Englichová - harfa   

Vstupné: 95 Kč, důchodci: 85 Kč, studenti: 65 Kč 

12.12. v 19 h v KD Radost
ADVENTNÍ KONCERT

JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 
KATEŘINA CHROBOKOVÁ - varhany

Vstupné: 180 Kč, důchodci:150 Kč, studenti: 100 Kč 

Pokud se rozhodnete stát se předplatiteli tohoto
cyklu, a my v to pevně doufáme, prosíme o vypl-
nění objednávky, kterou obdržíte v pokladně
KD P. Bezruče do 10. října 2007, kde obdržíte záro-
veň legitimaci. V případě jakýchkoliv nejasností
či dotazů k jednotlivým koncertům volejte
p. Suchánkovou na tel.: 777 767 082, 596 808 022 

Cena předplatného činí: 390 Kč
Důchodci: 340 Kč, děti, studenti: 250 Kč

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi.
Přejeme vám krásné hudební zážitky.

ko
n

ce
rt

y

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ

Esperantská pozvánka
18.10. od 16.30 h -  klubovna č. 43

Napříč Beneluxem
Cestopisná přednáška 
profesora Miloslava Pastrňáka 
s promítáním diapozitivů.
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15.10. v 19 h - velký sál
SCREAMERS

„A JEDEME DÁL“
Zbrusu nový pořad známé travesti skupiny.

Vstupné: 265, 245, 225 Kč

17.10. v 19 h 
kostel sv. Anny v Havířově
Koncert v rámci Svatováclavského

hudebního festivalu

„DIALOG LIDSKÉHO HLASU 
A STRUN“

Schola Gregoriana Pragensis
DAVID EBEN - umělecký vedoucí

JIŘÍ BÁRTA - violoncello 

Vstupné: 130 Kč, studenti: 70 Kč

Taneční večery

v KD Radost - 17 - 22 hodin

21.10. Kubemusik

28.10. Jaroslav Jeziorski

Vstupné 40 Kč

11.10.
v 19 h 

velký sál 

Marie
ROTTROVÁ 

TOUR 2007
Skupina FLAMINGO, Petr NĚMEC,

Jaroslav WYKRENT 

Vstupné: 190, 170, 150 Kč

Taneční pro dospělé

Společenský dům Havířov 
začínáme v říjnu 
16 lekcí + závěrečná 
lekce 1x týdně v délce 2,5 h
taneční mistr Miroslav Kuchař 
(TK J. Calábkové Ostrava)

Přijďte tančit tam, 
kde je kvalita

opět otevíráme 
kurzy tance a společenské
výchovy pro mládež
Společenský dům Havířov 
začínáme v září 
13 základních lekcí + prodlou-
žená a závěrečná 
lekce 1x týdně v délce 2,5 h
taneční mistr Miroslav Kuchař 
(TK J. Calábkové Ostrava) 
informace na tel. 777 767 081,
777 767 093

Přihlášky v KD P. Bezruče a Společenském domě 

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
VILÉMA WÜNSCHEHO

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

Proměny Havířova 
ve fotografiích

2.10. - 2.11. 2007 
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kino Centrum kino Centrum  kino Centrum
1. - 3.10. v 15.30 h 
DIVOKÉ VLNY
(SURF´S UP, USA 2007, CP 9.8. 07, 88´,
přístupný, animovaná/rodinná/akční/kome-
die, české znění, DD)
Naučte se surfovat s tučňáky. Ani-
movaná komedie nahlíží do zákulisí
vzrušujícího světa závodního surfo-
vání. Hrdinou je začínající surfař,
který se chystá na účast ve svém
prvním profesionálním závodu.

Vstupné: 70 Kč
1. - 3.10. v 17.45 h
BOURNEOVO ULTIMÁTUM  
(THE BOURNE ULTIMATUM, USA 2007,
CP 30.8. 07, do 12 let nevhodný, širokoúh-
lý/thriller, titulky, DD)
Všechno si pamatuje. Nic neodpou-
ští. Elitní tajný agent je na prahu
řešení vlastní životní hádanky
a chystá se vyhlásit Bourneovo ulti-
mátum. Úspěch tohoto akčního špio-
nážního filmu z velké míry souvisí
s tím, že si udržuje kontakt s realitou,
má velmi chytrou zápletku a charis-
matického hlavního hrdinu Matta
Damona. Vstupné: 75 Kč  

1. - 3.10. ve 20.00 h
ve středu 3.10. též v 9.00 h
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK 
(QUENTIN TARANTINO´S DEATH PROOF,
USA 2007, CP 5.7. 07, 114´, do 15 let nepří-
stupný, thriller, titulky, DD)
Trhá asfalt, drtí kosti. Kurt Russell
jako vraždící maniak za volantem
nadupaného, kaskadérského auta
nezná slitování. V dalších rolích
Rosario Dawson a sám režisér
Quentin Tarantino. Vstupné: 75 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

4. - 10.10. v 15.30 h 
RATATOUILLE 
(USA 2007, CP 13.9.07, 110´, přístupný, širo-
koúhlý/animovaný/rodinný, české znění, DD)
Nejoriginálnější komedie letošního
roku o tak bizarním přátelství, jaké
si jen lze představit. Hlavním hrdi-
nou filmu je krysák Remy, který
odvážně sní o tom, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci.

Vstupné: 77 Kč
4. - 10.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 10.10. též v 9.00 h
MEDVÍDEK    
(ČR 2007, CP 6.9. 07, 98 ´, do 12 let
nevhodný, černá komedie, DD)
Hořká komedie o světě, ve kterém je

ženský princip mocnější než mužský,
měkké je mocnější než tvrdé a voda je
mocnější než kámen. Hrají: Aňa Geisle-
rová,Tatiana Vilhelmová, Nataša Burger,
Jiří Macháček, Ivan Trojan, Roman Luk-
nár, Jiří Menzel, Věra Křesadlová, Klára
Issová aj. Režie: Jan Hřebejk       

Vstupné: 87 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

11. - 14.10. v 15.30 a 17.45 h
15. - 17.10. jen v 15.30 h
SIMPSONOVI VE FILMU
(THE SIMPSONS MOVIE, USA 2007, 85´, pří-
stupný, širokoúhlý/animovaný/sitcom, české
znění, DD)
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy
potkalo. Jeden z nejúspěšnějších televiz-
ních seriálů se konečně dočkal prvního
celovečerního filmového zpracování.
Vstupné v 15.30 h: 72 Kč, v 17.45 h: 77 Kč

11. - 14.10. ve 20.00 h
15. - 17.10. v 17.45 h
SKANDÁL
(THE HOAX, USA 2006, CP 13.9. 07, 115´,
do 12 let nevhodný, drama,  titulky, DD)
Nikdy neříkej pravdu, pokud stojí
v cestě dobrému příběhu. Jeden
z největších mediálních podvodů
a skandálů, vykonstruovaná a smyšle-
ná bibliografie Howarda Hughese.
V hlavních rolích Richard Gere a Alfred
Molina. Vstupné: 77 Kč

15. - 17.10. ve 20.00 h
ve středu 17.10. též v 9.00 h
MR. BROOKS  
(USA 2007, CP 9.8. 07, 120´, do 15 let nepří-
stupný, thriller, titulky, DD)
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to
skrývat. Film o potlačovaných touhách
a vnitřním souboji každého z nás
s našimi vlastními démony. V hlavních
rolích Kevin Costner, Demi Moore, Willi-
am Hurt a Dane Cook. Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)  

18. - 24.10. v 15.30 h
ASTERIX A VIKINGOVÉ
(Dánsko/Francie 2006, 78 ´, přístupný, animo-
vané dobrodružství,  české znění, DD)
Další dobrodružství neohroženého Asteri-
xe a Obelixe. V českém znění uslyšíte
Pavla Trávníčka, Otu Jiráka, Lucii Vond-
ráčkovou aj. Vstupné: 57 Kč

18. - 24.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 24.10. též v 9.00 h
HVĚZDNÝ PRACH
(STARDUST, VB 2007, 127´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlé/dobrodružné/fantasy, české znění, DD)
Příběh, který stvořila sama Fantazie.
Napsal ho Neil Gaiman, jeden
z nejčtenějších spisovatelů současnos-
ti, režíroval Matthew Vaughn, autor čisté
gangsterky Po krk v extázi, a hrají
v něm takoví herci jako Robert De Niro,
Michelle Pfeiffer nebo Claire Danes.

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

25. - 31.10. v 15.30 h
ERAGON
(USA 2007, 104´, přístupný, fantasy/sci-fi, české
znění, DD)
Až padne temnota, poslední drak si vybere
svého jezdce. Po Harrym Potterovi, Pánovi
prstenů a Letopisech Narnie přichází další
dobrodružné fantasy. Vstupné: 62 Kč

25. - 31.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 31.10. též v 9.00 h 
GYMPL
(ČR 2007, CP 26.9.07, 105´, přístupný, komedie, DD)

Komedie o studentech, učitelích, rodi-
čích a graffiti. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří
Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha,
Milan Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana
Bydžovská, Jan Kraus, Ivana Chýlková,
Tomáš Hanák aj. Režie: Tomáš Vorel

Vstupné: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
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1.11. v 19 h - loutkový sál KD P. Bezruče
KRYŠTOF NA DIVADELNÍCH PRKNECH

6.11. v 19 h - KD Radost - komorní koncert
KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa

JITKA HOSPROVÁ - viola 

8.11. v 18 h - KD Radost
ARNOŠT VAŠÍČEK - přednáška

19.11. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2007

Pásmo zbrusu nových scének, skečů, písní
a tanců - účinkují herci Divadla SKLEP

25.11. v 19 h - velký sál KD Petra Bezruče
Cimrman/ Svěrák „AKT“ 

Hra se zpěvy a tanci.
Hrají herci Divadla Járy Cimrmana

30.11. v 19 h - velký sál KD Petra Bezruče
VÁNOČNÍ KONCERT 

ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

16.12. Předvánoční 
taneční zábava s Janou

Představení pro děti
7.10. MIKEŠ I. - 11 pohádek - 70´

14.10. MACH A ŠEBESTOVÁ 
K TABULI - 1 pohádka - 70´ 

21.10. KÁŤA A ŠKUBÁNEK 
- 6 pohádek - 63´

28.10. CIRKUS HURVÍNEK 
- 5 pohádek - 65´

Začátky představení vždy v neděli ve 14 h.
Vstupné: 15 Kč
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Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město: informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po-pá 13 - 19 h,
so, ne 14 - 16 h  Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, pokladna otevřena denně od 9 do 19 h  Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit),
Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po-ne 16 - 19 h  Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město,
informace 596 811 217, pokladna otevřena po-pá 14 - 18 h Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, informace 596 812 243, pokladna
otevřena po-so 15 - 20.30 h, ne -13.30 - 20.30 h
KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov www.mkshavirov.cz Vstupenky na představení, konaná v zařízeních MKS Havířov si může-

te zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Dětské oddělení 
na Šrámkově ulici 
připravilo pro nový školní rok
bohatý program. Od září 2007
rozšiřuje svou provozní dobu.
Bude otevřeno i ve středy, a to od
13 do 17 hodin. Školám nabízí
besedy a knihovnické lekce. Ve
vestibulu knihovny na Šrámkově
ulici je připravena k zhlédnutí část
mezinárodní výstavy „Krásná jako
kvítka“ a v říjnu ji vystřídá výstava
vítězných prací celostátní soutěže
„Poezie v krajce - krajka v poezii“.
V Týdnu knihoven je naplánován
Happening, kde bude na programu
hudební koncert čtenářů knihovny
„KOS 2007“, vyhlášení výsledků
soutěže „Vymysli logo našeho
oddělení“, pro velký úspěch kouzel-
ná papier-mache a malované
tričko, ukázky nápadů z nakladatel-
ství Anagram a odpoledne her
a soutěží.

V rámci Týdne knihoven bude na
všech odděleních vyhlášena
amnestie pro zapomětlivé
čtenáře. Čtenáři mají možnost
vrátit knihy bez placení upo-
mínek.Tyto jim budou prominuty.

Pobočka Společenský dům
V rámci knihovnické Bašty budeme
našim věrným čtenářům, kteří
chodí denně číst noviny a časopisy,
vařit kávu nebo čaj a připravíme
i nějakou sladkou buchtu a knihov-
nické jednohubky.

Pobočka Seifertova
Na Severce chystáme pro děti
zábavný kvíz s názvem Knihovnic-
ká vařečka a Piškvorkiádu, po které
si všichni dáme piškvorkovou buch-
tu. Dospělákům se "podbídneme"
kulinářským mlsem.

Pobočka Suchá
Číst se bude také o jídle a též bude
co zobnout. S dětmi budeme tvořit
jídelníčky podle chuti a podle paní
doktorky Cajthamlové, to jako, aby-
chom byli šik.

Pobočka Generála Svobody
budou probíhat dvě soutěže:
"Kdo má nejstarší kuchařku"
(snaha zapojit nejen děti, ale
i dospělé čtenáře)

Vědomostní soutěž pro děti na
téma "Jídla z celého světa"

Dětské na Werichově ulici
Literární soutěž MŇAMKA pro děti
do 15 let na téma jídlo (libovolný
literární útvar), dále soutěž na
webových stránkách knihovny -
Literární bašta - každý den bude
zveřejněna ukázka z knihy, ve které
se objevuje jídlo. Soutěžící musí
určit, o jakou knihu jde a kdo je
jejím autorem.
Dále na pobočce bude v týdnu kni-
hoven připravena akce, kdy každý
den odpoledne budeme číst
z pohádek a knih, které se týkají
i jídla a následně děti budou připra-
vovat kuchařské speciality: např.
pohádka O zmrzlinové chaloupce -
výroba zmrzlinových pohárů, kniha
Kam se poděl můj sýr? - výroba
jednohubek, Šimek-Grossmann -
Můj první mejdan - míchání a zdo-
bení nápojů atd.

Dětské Šrámkova ul.
Knihovnický Happening, který se
bude konat 27.9. od 14 hod. Pre-
zentace nakladatelství Anagram,
koncert našich čtenářů, soutěže,...

Informační oddělení Šrámkova
Vystavíme knižní lahůdky v prosto-
rách oddělení (staré tisky, faksimile).

Půjčovna pro dospělé,
Šrámkova
6.10. 2007 v 16 hodin na ZUŠ Vrch-
lického vypukne již 4. DIKNIBÁS.
Kromě literátů ze skupiny S.P.I. se
představí divadla havířovský Tom
a Jeff a Jiříkovo vidění z Ostravy
a bluegrassová skupina Křeni.

Máte rádi 
adrenalinové závody?

Velmi netradiční pochoutku pro
všechny milovníky adrenalinu
a netradičních sportovních klání
připravili, díky přispění města
Havířov, pořadatelé z Viking
agency a Horolezeckého oddílu
Tatran Havířov.
Druhý ročník akce Útěk v řetězech
přitom proběhne v samém centru
Havířova - start a cíl a imitace věz-
nice vyroste na náměstí Republiky.
Přihlášky se již přijímají a ceny jsou
atraktivní!
Oč vlastně na akci Útěk v řetězech
jde? Soutěží mezi sebou při-
hlášené dvojice, které jsou spou-
tány na rukou policejními pouty
a musí se dostat z věznice nazvané
Čechy zpět na místo útěku. Na
několik kilometrů dlouhé trase je
přitom čeká celá řada nástrah,
které by je mohly potkat i v případě
reálného útěku. Tři nejlepší dvojice
pak budou odměněny atraktivními
cenami - například sportovní výba-
vou. Odměny se ale dočkají i dvoji-
ce se smyslem pro humor, které jej
musí prokázat už při přihlašování,
či dvojice, které budou mít výsledný
čas lepší, než jejich bachaři! Jde
o druhý ročník akce, která je
v České republice velmi ojedinělou.
Vzhledem k termínu akce - sobota
20. října - pak půjde zřejmě
i o poslední možnost se před zimou
dobře pobavit pod širým nebem.
Akce samotná ale není jen soutěží
pro „namakané borce a děvy“. Do-
provodný program, složený napří-
klad z ukázky zásahů Policie ČR,
bude totiž jistě lákavý i pro rodiny
s dětmi, či všechny, kdo se chtějí
poradit s odborníky na protidrogo-
vou, silniční, či cyklistickou proble-
matiku. Novinkou bude oproti
loňskému roku možnost se poradit
ohledně boje se závislostmi jakéko-
liv povahy s odborníky z organiza-
ce Modrý kříž.
Více o akci najdou všichni zájemci
na internetových stránkách akce
www.utekvretezech.com, kde
najdete i přihlášky.
Akce se koná za každého počasí
v sobotu 20. října 2007
od 13 hod. na náměstí Republiky
v Havířově. Vstup i přihláška
do soutěže je, díky laskavému
přispění města a řady partnerů,
zcela ZDARMA! 

Městská knihovna

Pobočka na Dělnické ul.
Rozšíření půjčovní doby 
Od 3. září 2007 je pobočka měst-
ské knihovny na Dělnické ulici
v Prostřední Suché otevřena
každé pondělí o hodinu déle, do
18.00 h.
Půjčovní doba pobočky 
na Dělnické ulici:
Pondělí 13 - 18
Úterý 13 - 17
Pátek         9 - 12 13 - 16

10. ročník prestižního mezinárodního florbalového turnaje PEGRES
CUP 07 uspořádal o prvním záříjovém víkendu v Městské sportovní
hale florbalový klub Torpedo PEGRES Havířov. Z osmi předních flor-
balových týmů z České republiky, Polska a Švýcarska vyšel nejlépe
a zvítězil, jako vůbec poprvé v historii turnaje, domácí Torpedo
PEGRES Havířov (na snímku ve žlutých dresech). Druhé místo vybo-
jovaly Vítkovice a třetí FBC Ostrava. Na čtvrté příčce skončila junior-
ská reprezentace ČR, na pátém místě švýcarský Grünenmatt, šesté
bylo Brno, sedmé Znojmo a poslední polská juniorská reprezentace.
Turnaj se konal pod záštitou primátora města Havířova Františka
Chobota. Ten také předal poháry vítězným týmům.

Foto: Josef Talaš

ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 
KYNOLOGŮ 

Moravskoslezského kraje
zve na 

Mistrovství České republiky
záchranářských psů - ZZP 3

6. - 7. října se uskuteční 
Mistrovství České republiky 

v sutinovém vyhledávání.
Veřejnosti bude zpřístupněna
disciplína poslušnost, která

proběhne ve sportovním areálu
Bartošovice. Diváci se zde

budou moci seznámit se psy,
kteří jsou nasazováni 

k praktickým zásahům v rámci
ČR i v zahraničí.

www.zachranari.org
info.zachranari@seznam.cz

Knihovnická bašta
Akce konané Městskou knihov-
nou v rámci Týdne knihoven

1. - 6.10. 2007 

Útěk v řetězech 
podruhé 20. října!
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PCDD/PCDF (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany)
Již při nízké koncentraci poškozuje periferní nervy,
játra, způsobuje poruchy metabolismu tuků, silně
mutagenní a karcinogenní.

PCB (polychlorované bifenyly)
Již při nízké koncentraci poškozuje a dráždí dýchací
cesty, spojivky, způsobuje poškození jater, podporuje
nádorové onemocnění

PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky, např. benzo(a)pyren)
Již při nízké koncentraci poškozuje dráždí sliznice,
mutagenní, karcinogenní (rakovina plic)

Ostatní aromatické uhlovodíky (např. styren, benzen, fenol)
Způsobuje útlum centrální nervové soustavy (CNS),
dráždí dýchací cesty, poškozuje kostní dřeň, poruchy
krvetvorby, očních nervů

Chlor, fluor - benzeny
Již při nízké koncentraci poškozuje dýchací cesty
a kůži, dráždí oči, vyvolává bolesti hlavy a závratě,
poškozuje ledviny a játra, vyvolává změny krevního
obrazu

TK (těžké kovy, např. As, Cd, Cr, Hg, Pb)
As: ovlivnění metabolismu tuků a cukrů, bolesti hlavy,
závratě, poruchy trávení až křeče v břiše, ekzémy,
vřídky. Cd: pálení v hrdle a sucho v ústech, poruchy
ledvin, Cd zaměnitelný v těle za Ca = nebezpečí posti-
žení kostí; Cr: ovlivňuje dýchací cesty, dráždí kůži,
vyvolává ekzémy, karcinogen plic; Hg: poškození
CNS, poškození kůže, poškození zažívacích traktů,
nebezpečí par rtuti; Pb: vliv na krvetvorbu, poškození
periferního nervového systému, reprodukční funkce

HCN (kyanovodík)
Inhibuje (utlumuje) více než 40 enzymů a tím znemož-
ňuje tkáňové dýchání

Zdravotní rizika 
znečištění ovzduší ze spalování paliv

Škodlivina Zdravotní riziko pro člověka

CO (oxid uhelnatý)
Při vysoké koncentraci působí blokádu hemoglobinu
a dochází k buněčné hypoxii, nebezpečí u lidí trpících
srdečními chorobami

CxHx (uhlovodíky)
Řada sloučenin s rozdílnou zdravotní závažností.
Zdravotně rizikové jsou zejména aromatické uhlovo-
díky, mezi které patří sloučeniny klasifikované jako
prokázané nebo pravděpodobné karcinogeny pro
člověka. Např. benzen způsobuje myeloblastickou
a erytroblastickou leukemii.

Nox (oxidy dusíku - NO, NO2)
Štiplavý zápach (NO2), zvýšení činnosti plicních
enzymů, zvyšuje nebezpečí vzniku plicního edému
(astmatici), nebezpečí změny plicních funkcí

SO2 (oxid siřičitý), kyselý aerosol
Dráždivý zápach, způsobují akutní i chronickou bron-
chitidu, ovlivňují smyslové a dýchací funkce, snížení
plicních funkcí u dětí, zvýšení respiračních chorob
u dospělých

TZL (tuhé znečišťující látky)
Nebezpečí malých částic obsahujících těžké kovy
a různé uhlovodíky (frakce pod 10 mm), usazují se
v plicních sklípcích. Nebezpečí částeček pod 0,1 mm
klesá (molekuly plynu).

TK (těžké kovy)
Arzén: ovlivnění metabolismu tuků a cukrů, bolesti
hlavy, závratě, poruchy trávení až křeče v břiše,
ekzémy, vřídky. Nikl: alergické kožní reakce, podráž-
dění nosní sliznice, nebezpečí u astmatiků.

Hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší stanovená
legislativou je imisní limit. Imisní limity jsou stanoveny na základě
vědeckých poznatků a při jejich plnění by nemělo docházet ke škod-
livým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí celkově. Zejmé-
na v chladných měsících roku však nastávají situace, kdy jsou stano-
vené imisní limity překračovány.

Zdravotní nebezpečí jednotlivých znečišťujících látek v souvislosti
s emisemi z malých stacionárních zdrojů je uvedeno v následující
tabulce.

Spalování nekvalitních paliv způsobuje poškození vašeho
zdraví. Pro vytápění domácnosti proto zvolte palivo šetrné
k životnímu prostředí.

Zdravotní rizika 
znečištění ovzduší ze spalování odpadů

Zvlášní kapitolu z hlediska tvorby emisí nebezpečných látek je spalo-
vání odpadů v domácnostech s lokálními topeništi na pevná paliva.
Při spalování komunálních odpadů v domácnostech vznikají vedle
klasických škodlivin, jako jsou tuhé znečišťující látky (TZL), oxid uhel-
natý (CO) nebo oxid siřičitý (SO2), rovněž vysoce toxické nebo karci-
nogenní látky. Mezi tyto látky patří benzen, aceton, styren, napthalen,
fenol, di-, tri-, tetra-, penta a hexachlorbenzeny, acenaphtylen,
phenantren, aldehydy a ketony, polychlorované dibenzodioxiny
(PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), polychlorované bife-
nyly (PCB). Dále rovněž polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH),
kyselé plyny jako chlorovodík (HCI) a kyanovodík (HCN). Tyto látky
mají zásadní vliv na zdraví obyvatel a zejména dětí již při velice
nízkých koncentracích.

Škodlivina Zdravotní riziko pro člověka

Komunální odpady je možno bezpečně spalovat pouze za vyso-
kých teplot ve spalovnách komunálních odpadů s odpovída-
jícím filtračním zařízením. Proto je nikdy nespalujte
v domácnostech!
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27.8. - 1.9. 2007 Pavia (ITÁLIE)
Startoval náš nejlepší junior na ME 

juniorů do 17let Patrik Krywult.
Ve váze do 77kg vybojoval krásné 6. místo 

ve dvojboji výkonem 280kg.
V trhu byl na 8. místě 127kg 
a v nadhozu 7. místo 153kg.

Vytvořil nové české rekordy juniorů v trhu, 
nadhozu i dvojboji.

8.9. 2007 Štúrovo (SLOVENSKO)
Havířovští siláci opět slavili úspěch, když
zvítězili na mezinárodním turnaji družstev
i jednotlivců žáků, juniorů a žen. 6. ročník
memoriálu M. Zelinku vyhrálo družstvo
Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov 
ve složení Lukáš Ferko, Lukáš Mirga, 
Silvestr Khek, Patrik Gančarčíka 
Monika Pechočová. Startovala družstva
z Maďarska, Slovenska a Česka.

Rychlost, technika s holí, to je to, co obdivuje šestnáctiletý Jan
Křivohlávek z hokejového klubu HC Panthers Havířov na ruském
hráči Maximu Afinogenovovi. Jednou by se mu chtěl podobat.
A dá se říci, že k tomu má našlápnuto. Stal se totiž reprezentan-
tem ČR v kategorii 17letých hráčů.

Honza začal navštěvovat tzv. Horní gymnázium, tedy to na Studentské
ulici. Se školou prý problémy nikdy moc neměl. "Učím se a snažím se i ve
škole plnit si své povinnosti. Hokej je to, co bych chtěl dělat, ale vím, že jed-
nou se mi může hodit i vzdělání," tvrdí mladý havířovský hráč, který je ve
svém mladém věku patriotem města i svého klubu. "Ne nikam mě to
neláká. Tady jsem spokojený. Mým velkým vzorem je trenér juniorů pan
Potěšil," říká dnes s trochou naivity, ale ví, že velký hokej si v budoucnu
možná vyžádá životní změny. Na to však zatím nemyslí. Dnes žije
v Havířově, hraje zde hokej, studuje a když je čas, tak nezapomíná na

kamarády a poohlédne se i za děvčaty.
"Moc si cením titulu mistra republiky, který jsme vyhráli jako žáci osmých tříd. Dále si cením postupu havířov-

ského dorostu do republikové extraligy. Měli jsme skvělou partu a věřím, že se řada kluků z této naší party pro-
sadí," hodnotí předešlé sezony. A proč mu v hlavě uvízl právě Afinogenov? "Je hodně dobrých hráčů, ale on se
mi líbí svou rychlostí, dravostí a také technikou. Chtěl bych takový být. Jsem taky technicky založený. Nemám
rád zákeřnou hru a myslím, že rychlost a technika na takovéto obránce může platit," poznamenal. Doma má
co se týče hokeje jednoznačnou podporu. Otec hokej hrával a dnes v Havířově trénuje a maminka si zase libu-
je na ledové ploše s krasobruslaři. "Můžu říci, že mě doma dost podporují a já jsem jim za to vděčný
a doufám, že jim to jednou splatím nejenom sportovními úspěchy," věří šestnáctiletý havířovský centr.

Na Základní škole Mládežnická probíhal poslední
týden prázdnin Intenzivní konverzační kurz anglického
jazyka k zdokonalení konverzace v anglickém jazyce.
Kurzu se zúčastnilo 28 žáků z Havířova. Žáci od 4. tříd
až po žáky středních škol byli rozděleni na 2 skupiny:
pokročilí a začátečníci. Kurz pokročilých vedl americký
lektor  Christopher Eddins - učitel gymnázia ve Frýdku-
Místku a kurz začátečníků vedla lektorka anglického
jazyka Sherry Annette Stephenson. Vyučovací hodiny
probíhaly zábavným konverzačním způsobem, při
kterém je každé dítě nuceno rozvíjet své komunikační
schopnosti v cizím jazyce.

„Účastníci tento kurz hodnotili velmi kladně, protože
probírali konverzační témata, která jim budou velkým
přínosem v různých životních situacích v cizině, napří-
klad v restauraci, na letišti při vyplňování víz, objed-
návání letenek a podobně,“ uvedla ředitelka ZŠ Mláde-
žnická Mgr. Radomila Vaníčková. „Jedna účastnice
dokonce přirovnala  tento kurz ke kurzu, který absol-
vovala v Londýně, akorát za podstatně jinou cenu.“ 

Další intenzivní kurz angličtiny připravují na ZŠ
Mládežnická na jarní prázdniny.

Havířovský hokejový klub 
HC 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 
o víkendu na Zimním stadionu 

v Havířově.
Za děti do 3. třídy se neplatí.

Informace: šéftrenér mládeže 
Jan Křivohlávek 777 774 078

trenér René Ševeček 
777 774 080

Chci hrát jako Afinogenov

www.hc-havirov.cz

Úspěchy našich vzpěračů    
ve zkratce

Zámek Bowling Cup
5. ročník populárního 
bowlingového turnaje 

pro 3-5 členná družstva

startuje 
10. listopadu!

Ve hře jsou velkorysé 
atraktivní ceny: zájezdy,

elektronika a mnohé další!

Termín pro odevzdání 
přihlášek: 3. listopadu

v herně bowlingu 
na Víceúčelové hale

Startovné: 600 Kč

Info: v herně bowlingu,
tel.: 596 410 559

Foto: archiv

6.10.
13 h   Cimbálová muzika Vonička
15 h   pohádka pro děti - "Trampoty

kouzelníka Čárytužky" v podání
Divadla Zlatý klíč Dolní Benešov

16 h   dechový orchestr Azeťanka

7.10.
13 h   Cimbálová muzika Vonička
15 h   pohádka pro děti - "Trampoty

kouzelníka Čárytužky" v podání
Divadla Zlatý klíč Dolní Benešov

16 h   dechový orchestr Akorďanka
Vstup zdarma

6. a 7.10. od 13 do 18 hodin
VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v KD Radost s programem
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ZUŠ B. Martinů nabízí 
ve školním roce 2007/2008  

výuku pro děti od 5 let

v hudebním oboru
- přípravná hudební výchova 

- hra na hudební nástroje 
(klavír, housle, violoncello, kytara, 
el. a bas. kytara, bicí, el. klávesy,

akordeon, dechové nástroje 
- zobcová, příčná flétna, trubka, saxo-

fon, fagot, hoboj...)
- sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru 
(klasický a moderní tanec...)

Dance aerobik

ve výtvarném oboru 
(malba, kresba, grafika, 

tvůrčí fotografie,
nově - keramika pro děti)

Dále ZUŠ B. Martinů 
pořádá kurzy pro dospělé:

Tvůrčí fotografie
Keramika

Figurální kreslení
Základy zpěvu

Přihlášky do všech oborů na školní
rok 2007/2008 je možné podávat

na ředitelství ZUŠ Na Schodech 1,
Havířov-Město, tel: 596 813 128.

tel/fax : 596 811 490

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

16. října v 17.30 hodin
v Komorním sále školy

Koncert žáků

Dětský pěvecký sbor Skřivánek
hledá do svých řad zpěváky,

chlapce a děvčata od 9 let 
a Přípravný pěvecký sbor Skřivánci
uvítá malé zpěváčky od 5 do 9 let.

Přijmeme děti, které si rády zazpívají
a naši školu zatím nenavštěvují.

Scházíme se každé pondělí 
v ZUŠ Leoše Janáčka 

od 15.30 do 17.00 hodin
a malí Skřivánci každé úterý 

od 15.30 do 17.00 hodin.

Žákovský taneční orchestr 
přijme mezi sebe především hráče

na žesťové nástroje.
Věk není rozhodující, uvítáme nejen
děti a mládež, ale i zkušené hráče,
kteří si rádi zahrají s našimi žáky.

Orchestr zkouší každé úterý od 17 h

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel.: 596 411 064

Hudební podvečer 
dne 9. října v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Hudební podvečer 
jako hosté vystoupí žáci hudební

školy z německého města Chemnitz 
dne 16. října v 18.00 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Společný koncert žáků 
ZUŠ B. Martinů

a žáků německé hudební školy
dne 17. října v 17.00 hodin

velký sál KDPB Havířov

ZUŠ Leoše Janáčka 
zusvrchl@volny.cz, www. zuslj.wz.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů 
zus.b.martinu@volny.cz, www.zusbm.cz

VýherVýherci soutěžci soutěže e „Znáte Ha„Znáte Havířvířoov?“v?“
Členové rady města vylosovali na své schůzi 12. září za účasti notářky 15 výherců soutěže „Znáte

Havířov?“ Ta byla vyhlášena radou města a zveřejněna v zářijových Radničních listech. Lidé zde
měli odpovídat na otázky z historie i současnosti Havířova, například ve kterém roce město oslavi-
lo 50. výročí založení města, které památky patří do Sorely, kolik přibližně bydlí obyvatel v Havířově,
do jakých městských částí je Havířov rozdělen, u jaké přehrady leží atd.

Celkem se soutěže zúčastnilo 162 občanů a max. 4 chyby (podmínka pro zařazení do slosování)
mělo 156 lidí. Z těch bylo vylosováno těchto 15 výherců:

Výherci získávají 2 vstupenky na Galakoncert, který se uskuteční 4. října ve Víceúčelové hale.
Vystoupí Karel Gott, Helena Vondráčková a 4TET s Jiřím Kornem, orchestr Boom Band.
Moderovat bude Petr Rychlý.

Výherci si mohou vyzvednout vstupenky 
na sekretariátu Městského kulturního střediska do 2. října.

Bronislava Gurská, Helena Molatová, Jarmila Mynářová, Dominik Balán,
Lucie Petříková, Květa Rejlová, Stanislav Přeček, Ludmila Pěkníková,
Alena Bosáková, Milan Popovič, Danuše Tvardková, Hilda Ceralová,
Lidie Římanová, Klára Dosoudilová, Václav Antošík.

14
0/

07



13
4/

07

13
5/

07

13
8/

07

137/07

ZDRAZDRAVVOOTNÍ CVIČENÍTNÍ CVIČENÍ
Tělocvična ZŠ Fr. Hrubína

(za horním gymnáziem)

 KALANETIKA
PILATESOVA METODA

CVIČENÍ S NÁČINÍM

Po a Čt 19 - 20 h, 605 947 568
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10/2007 15
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v bytech zájemců
v Havířově i okolí
budu opravovat,
jak vyjdou tyto vaše noviny.

Snažte se přihlásit co nejdříve.
I když nabídka bude platit i delší dobu.
e-mail: milan.miller@seznam.cz

Benzín při této akci neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů

Milan Miller

AKCE OPRAV
šicích strojů 

132/07

Volejte mezi 19.50 až 21 h
na tel. číslo: 553 628 936    

133/07

22.10. 2007 v 19.00 hod. 
KD Petra Bezruče Havířov

P ř e d p r o d e j :
Hromadné objednávky - 776 775 195

KD P. Bezruče - 596 808 015 
KD L. Janáčka - 596 411 277 

Měst. informační centrum - 596 815 843

TRIAS a spol. s.r.o. Havířov
přijme zaměstnance 

na šití pracovních oděvů 
pro jednosměnný i dvousměnný provoz.

Nástup možný ihned.
Volejte p. Podaná - 596 411 314

142/07

Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení
z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

141/07

NAVŠTIVTE 
NOVĚ OTEVŘENÉ 

v Havířově-Šumbarku 
ul. G. Svobody 23

/naproti zdravotního střediska/
MHD č. 3, 9 - zastávka Točna

Pavla Žylková, tel.: 728 341 181

Výborné ceny i kvalita
143/07

NEHTOVÉ STUDIO 
a kosmetiku!!!

14
7/

07

144/07

Základní organizace včelařů v Horní Suché zve širokou veřejnost na
besedu na téma "Zdraví a včelí produkty". Uskuteční se 11. října
od 16 hodin v Dělnickém domě v Horní Suché a přednášet
bude učitel včelařství pan Kopeček.
Na přednášce se dozvíte:

jak rozpoznáte pravý včelí med   
jak se má med uskladňovat
jak se využívají včelí produkty v kosmetice 
a běžném životě 
informace ze života včelstev, alergie a jak jim předcházet

Na přednášce bude možno zakoupit různé druhy medu, medovinu,
medák (včelí žihadlo) a další včelí produkty.
Na tuto besedu se neplatí žádné vstupné.

Beseda „Zdraví a včelí produkty“

P O Z O R !  N O V I N K A !
Půjčky opravdu pro všechny

i pro nezaměst., bez nahlížení do reg.
Nebankovní sektor.

Pro velkou vytíženost nabízíme
možnost spolupráce.
Tel. Ha - 737 187 541

Městské kulturní středisko 
Havířov nabízí 

k dlohodobému pronájmu

pro návštěvníky kina Centrum.
Info.: 596 808 030 - p. Choleva

PROVOZOVÁNÍ 
DENNÍ KAVÁRNY 
A OBČERSTVENÍ

m
ks

/0
7

145/07

Dotace nemocnici
Nový kardiotokograf pro dvoj-
čata a přenosný ultrazvukový
přístroj si pořídí havířovská
nemocnice z peněz, které pro ni
vyčlenilo Zastupitelstvo města
Havířova.
Zastupitelé tím změnili podmínky
použití přidělené dotace na zákla-
dě vlastního požadavku nemocni-
ce. Ta původně chtěla z peněz
zakoupit elektroencelofalograf
a několik nových postelí pro oddě-
lení neurologie. Celkově jde
o částku 695 tisíc korun.

146/07
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Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zveme na BESEDU S OBČANY
dne 12.10. v 17 hodin v nově otevřeném KD Radost
Program: 1. Informace o rozvoji města  

2. Dopad zdravotní reformy na občany - MUDr. V. Adam
zastupitelé za KSČM
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