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Havířov se připojuje k Evropskému týdnu mobility 
a Evropskému dni bez aut

Cílem těchto nadnárodních osvětových akcí je upozornit na narůstající automobilovou dopravu ve městech a připomenout problémy, které
tato doprava přináší pro člověka i společnost. Zapojte se i vy do akce konané v duchu motta: Čistý vzduch všem! Vyberte si z pestré nabíd-

ky akcí a přijďte něco udělat pro své zdraví, své poučení, projevit solidaritu s těmi, kteří o své zdraví přišli, a zejména přijďte se pobavit!
16. -  22. září 2008. Program Evropského týdne mobility najdete na straně 5 a bližší informace pak aktuálně v denním tisku a na www.havirov-city.cz

Tiskopisy „Žádost o přijetí“
a „Vyjádření ošetřujícího lékaře“
je možné vyzvednout:
● v prozatímních prostorách ředi-

telství Domova seniorů Havířov,

p. o., Seiferta 8, Havířov-Město,

po, st 8 - 16 hod.
● na odboru sociálních věcí Magist-

rátu města Havířova, Svornosti 2,

Havířov-Město, v prostoru Infor-

mací v přízemí budovy F, 

po, st 8 - 16 hod.
● v elektronické podobě na

www.havirov-city.cz

Vyplněné tiskopisy může

odevzdat žadatel nebo příbuzní:
● osobně  na podatelně Magistrátu

města Havířova, Svornosti 2,

Havířov-Město nebo 
● prostřednictvím pošty na adresu

Magistrát města Havířova, Svor-

nosti 2, Havířov-Město, 736 01.

Pro přijetí do zařízení není
rozhodující datum podání žádosti.
Po přijetí žádosti bude provede-
no sociální šetření sociální pra-
covnicí Domova seniorů Havířov.

O přijetí do zařízení  rozhoduje

v součinnosti s odbornou komi-
sí ředitel Domova seniorů
Havířov, p.o.

Kritéria přijetí do Domova

seniorů Havířov budou zveřejně-
na v říjnovém vydání Rad-
ničních listů a na webových

stránkách města Havířova

www.havirov-city.cz
Bližší info na 596 810 279

(Domov seniorů Havířov)

a 596 803 154 (Magistrát města

Havířova), tamtéž je možno
získat informace o finančních
podmínkách za služby Domova

seniorů Havířov.

Pozvánka 
na jednání Zastupitelstva 

města Havířova
8. září od 8 hodin

v sále Kulturního domu

Radost.
Interpelace a dotazy občanů

jsou na programu 

od 14 hodin.

Jednání je přístupné 
veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva je

naplánováno na 3. 11. 2008.

Od září je možné podávat žádosti 
o přijetí do nového Domova seniorů Havířov

Dostavba Domova seniorů Havířov probíhá podle harmonogramu, termín dokončení se blíží
a v prvním pololetí příštího roku se do tohoto zařízení budou stěhovat první obyvatelé. Podat
si žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov mohou lidé už dnes. Přesto není třeba se
snažit podat přihlášku co nejdříve - pořadí podání žádosti není kritériem pro přednostní
umístění v tomto zařízení.

Práce na Domově seniorů v polovině srpna 2008. Foto: Josef Talaš



9/2008 2

U příležitosti Mezinárodního dne bydlení pořádá Krajská organizace

Sdružení nájemníků České republiky (SON) Ostrava ve čtvrtek 2. října

2008 od 16.00 hod. ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

besedu s občany zaměřenou na stav a výhled bydlení v České

republice a samotném ostravsko-karvinském regionu pod názvem

Této akce, konané pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR

Ing. Miloslava Vlčka, se mj. zúčastní JUDr. Stanislav Křeček - předseda

SON, Ing. Milan Taraba - statutární místopředseda SON, prof. Ing. Jaro-
mír Císař, CSc. - předseda České společnosti pro rozvoj bydlení.

K diskusi budou dále pozváni i představitelé statutárního města

Ostravy a statutárního města Havířova a zástupci největšího vlastníka

bytů v regionu RPG Byty, s.r.o. Ostrava.
V rámci doprovodného programu jsou od 15 hod. zajištěny pro

zájemce bezplatné poradny Sdružení nájemníků ČR a Sdružení ochra-

ny spotřebitelů, prezentace firem zabývajících se opravami domů a bytů

a také kulturní program. Dopravní spojení na místo konání autobusy DP
Ostrava č. 28 a 38, zastávka Bartovická a příměstská doprava Havířov -
Ostrava, zastávka Bartovice Olšák.

Památku nevinných obětí, 36 občanů Životic a okolních obcí, které
zavraždili příslušníci gestapa 6. srpna 1944, uctili účastníci pietního
shromáždění u Životického památníku.

Vzpomínkový akt uspořádalo město Havířov spolu s Muzeem Těšínska,
Městským kulturním střediskem, Českým svazem bojovníků za svobodu
a hlavním výborem PZKO v sobotu 2. srpna. Součástí pietního aktu bylo
kladení věnců a kytic, s úvodním projevem vystoupil primátor Havířova
František Chobot. Program zpestřilo vystoupení pěveckého souboru MKS
Havířov Canticorum, závěr patřil duchovnímu slovu v podání katolického
a evangelického kněze. Foto: Josef Talaš

V těchto dnech již pracovní sku-

pina zpracovává potřebné údaje,

informace a seznamy organizací

a poskytovaných služeb. Katalog

vyjde na konci letošního roku.

Umožní občanům udělat si celkový

přehled o možnostech využívání

sociálních služeb v Havířově a při-

lehlých obcích. Obsahem tohoto

Katalogu budou informace nejen

o poskytovaných službách a zaříze-

ních, ale i o poskytovatelích těchto

služeb.

Katalog vyjde v brožované formě

v počtu 600 ks a ve formě přílohy

Radničních listů. Tento výtisk obdrží

každá domácnost ve městě

Havířově a přilehlých obcích. Kata-

log bude také umístěn na webo-

vých stránkách města. Prezentace

katalogu a systému jeho tvorby

bude obsahem konference pro 120

účastníků odborné a laické veřej-

nosti, která se uskuteční po zpraco-
vání katalogu.

I přesto, že je v těchto „občan-
kách“ vyznačen jiný, a to delší ter-
mín platnosti či dokonce bez ome-
zení, je výměnu třeba provést. Při
podání žádosti klient předloží vypl-
něnou žádost, občanský průkaz,
1 současnou průkazovou fotografii,
v případě vypršení platnosti OP
i rodný list žadatele, případně další
doklady k prokázání změn (např.
rodinný stav, dosažené vzdělání
apod.).

Žádosti se podávají na odboru
vnitřních věcí  v pondělí a středu od
8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14
hodin nebo po předchozím objed-
nání v úterý a v pátek od 8 do 12
hodin. Dále lze podat žádost na
jednotlivých obecních úřadech

(Albrechtice, Těrlicko, Horní Bludo-

vice a Horní Suchá) a také na

kterémkoliv matričním úřadě.

Občanské průkazy se strojově

čitelnou zónou (zelený typ dokladu)

jsou platné do doby platnosti

v nich vyznačené.

Výjimku tvoří také občanské prů-

kazy občanů narozených před

1. lednem 1936, pokud je v nich

vyznačeno, že doba jejich platnosti
je bez omezení, povinnost výměny
se na ně nevztahuje.

Vyřízení nového občanského
průkazu trvá 30 dnů, proto je potře-
ba požádat nejpozději v listopadu.
Doporučujeme však zažádat
o výměnu již nyní, kdy lidé nebudou
muset čekat ve frontách. Za výmě-
nu občanského průkazu se
v tomto případě nevybírá žádný
správní poplatek.

V případě, že lidé nesplní povin-
nost výměny, dopouští se přestup-
ku na úseku občanských průkazů,
za který lze uložit pokutu až do
výše 10 tisíc korun. Neplatný
občanský průkaz ale především
znamená pro svého majitele pro-

blémy, protože s neplatným občan-

ským průkazem nelze vyřídit spou-

stu záležitostí (např. vyřízení půjčky,

vyzvednutí důchodu, vyzvednutí

doporučené zásilky, přeplatků,

nelze vyřídit si sociální dávky, výpis

z rejstříku trestů, další doklady

jako pas, živnostenské oprávně-

ní…).

DOTAZ: Přes internet jsem si objednal mobilní
telefon, který jsem si osobně vyzvednul

v pobočce prodejce. Platba telefonu proběhla
pomocí úvěru (tzv. 10+1), podpis smlouvy se

uskutečnil v prodejně při převzetí smlouvy, na
místě jsem uhradil 1. splátku. Druhý den jsem
zjistil, že telefon nesplňuje jeden z parametrů,

které prodejce avizoval ve svém katalogu, navíc
není přiložen český návod. Rád bych tedy od

smlouvy odstoupil, je to možné? A jak je to
v tomto případě s úvěrem? Mohu nárokovat
vrácení již zaplacené 1. splátky? 

ODPOVĚĎ: Jestliže po zakoupení výrobku
vznikne tzv. rozpor s kupní smlouvou, tedy že

výrobek nemá vlastnosti, které byly prodáva-
jícím popisovány, můžete žádat výměnu výrobku

za výrobek, který už popisované vlastnosti mít
bude. Pokud to nebude možné, můžete žádat
odstoupení od smlouvy. Dále zákon o některých

podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
stanoví v § 8, že jestliže spotřebitelský úvěr

poskytuje dodavatel a spotřebitel odstoupí od
smlouvy o dodání zboží, vrátí mu dodavatel
splacený spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví, že

právo na vrácení spotřebitelského úvěru podle
§ 8 může spotřebitel písemně uplatnit také

u věřitele (tedy pokud je poskytovatel úvěru
odlišná osoba od dodavatele), jestliže spotřebi-

tel uzavře smlouvu, ve které se sjednává spo-
třebitelský úvěr s osobou jinou, než je dodava-
tel. Český návod by přiložen být měl, vyplývá

to ze zákona o ochraně spotřebitele.
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Město získalo dotaci na zpracování
Katalogu zdravotní pomoci a služeb

Dotaci ve výši 265 tisíc korun poskytne městu Moravskoslezský

kraj. Celkové náklady na katalog budou o 100 tisíc vyšší.

Zkontrolujte a vyměňte si
včas své občanské průkazy!

Do konce letošního roku je třeba vyměnit občanské průkazy, které
byly vydány do 31. prosince 2003 a neobsahují strojové čitelné údaje.

Důstojné, přiměřené a dostupné 
bydlení pro všechny

Spotřebitelská poradna - odstoupení od smlouvy 

Krátce…

Společnost Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, s.r.o.
zahájila nábor zaměstnanců 

na svou druhou směnu.

Náborové centrum v Ostravě 
je otevřeno po - pá 8 - 17 hod.

Aktuální volné pozice 

naleznete také na 

www.hyundai-motor.cz 
nebo na telefonní modré lince 

844 111 157

Zákaznické centrum RWE
Zákaznické služby, s. r. o.

od 1. 7. 2008 
opět v 1. poschodí objektu 

Radnice, část C, Svornosti 2,
Havířov-Město,

vedle pracoviště společnosti

ČEZ Správa majetku, s. r. o.
a Pojišťovny ministerstva vnitra
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Havířov se přihlásil do soutěže Obec přátelská rodině. Vyhlašova-
telem této soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá
komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vyhodno-
cení soutěže je spojeno s možností získání dotace na další aktivity
spojené s problematikou rodiny.

Havířov se uchází o titul 
„Obec přátelská rodině“

Soutěž byla vyhlášena v pěti kate-

goriích podle počtu obyvatel.
V případě získání ocenění je stano-
vena podmínka udržitelnosti popiso-

vaného stavu v následujícím roce.

Hodnocení přihlášených obcí
bude provedeno na základě
zaslaného soutěžního formuláře,

který obsahuje  informace o podpo-

ře a aktivitách obce v oblasti péče
o rodiny. K základním hodnotícím
kritériím patří zejména počet obec-

ních zařízení poskytujících služby

zaměřené na rodinu, podpora
a rozvoj služeb pro rodinu, podpora
volnočasových aktivit pro děti

a mládež, ale také úroveň pomoci

seniorům, zajištění a frekvence
dopravy do obchodů, na úřady, do
pro-rodinných organizací, finanční

podpora rodinám s dětmi,  podpo-

ra rodin v bytové oblasti, bezpeč-
nost prostředí pro rodiny, podpora

prevence domácího násilí, dotační

tituly podporující pro-rodinné orga-
nizace, setkávání představitelů
obce s rodiči a další.

„Po prostudování hodnotících kri-
térií a podmínek soutěže máme za
to, že právě naše město věnuje
oblasti péče o rodinu velkou pozor-
nost, a proto jsme se rozhodli
zúčastnit se soutěže a poměřit
naše aktivity s ostatními městy,“
uvedl primátor města František

Chobot.

Vysavač psích výkalů a smetí
město zakoupilo v roce 2006.

Mimo zimní období a deštivé dny je

využíván v rámci činnosti praco-

vníků na veřejně prospěšné práce

v podstatě denně.

Vysavač představuje vynikající

pomoc při provádění ručního úklidu

města, zejména při sběru psích

exkrementů u autobusových čeká-

ren, v parcích a v sídlištní zástavbě.

Zařízení je na benzín, denně

spotřebuje asi jeden litr. Každý den

pracovník povysává přibližně 40

litrů zvířecího trusu, rovněž nedo-

palků cigaret, a to především u lavi-

ček a u autobusových zastávek.

(Odhadováno je, že ročně psi
v Havířově vyprodukují až 160 tun

fekálií!) Náklady na pořízení vysa-

vače činily 100 tisíc korun.

Zhruba v 10denních cyklech

uklízejí pracovníci vysavačem pře-

devším parky a plochy u dětských

hřišť, uklízí se park pod ulicí Na

Nábřeží, park za KD Radost, pro-

stor kolem KDPB, prostor na námě-

stí Republiky, lokalita pod Komerční

bankou, travnatá plocha pod Kauf-

landem na ulici Těšínské, park pod

soudem, plocha nad dětským hři-

štěm Fibichova - Beethovenova,

park B. Němcové, náměstí na ulici-

Moravská a další.

Vysavač přispívá k údržbě čistoty ve městě
Přestože majitelé psů jsou povinni na základě schválené vyhlášky

po svých čtyřnohých miláčcích uklízet, vysavač psích výkalů se stal
výrazným pomocníkem města ve snaze připravit obyvatelům co
nejčistší prostředí.

Statutární město Havířov 
ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín

připravuje 

SBĚR AUTOVRAKŮ 
(vozidel určených k likvidaci)

14. 10. 2008 (úterý) od 10.00 do 15.00 hodin

Místo sběru:
místní komunikace (parkoviště) u motelu Formule 

na ul. U Motelu v Havířově (u koupaliště)   

Cena za fyzickou likvidaci autovraku:
kompletní autovrak : BEZPLATNĚ
nekompletní autovrak : bez motoru         600 Kč 
bez převodovky                                         350 Kč 

Odvoz kompletních i nekompletních vozidel 
z místa sběru ZDARMA !!

Bližší informace v říjnových Radničních listech 
a také na Magistrátu města Havířov, tel. 596 803 332 
nebo ŽDB GROUP a.s. Bohumín, provoz Recyklace 

tel. 596 083 671, 596 082 646, 604 228 312, 604 228 302.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY
Nezapomeňte včas ohlásit změny údajů a dokladů v živnosti
Po novele živnostenského zákona, účinné k 1. červenci 2008, je
živnostenský úřad  p o v i n e n   uložit podnikateli za níže uvedený

správní delikt  p o k u t u , a to až do výše  20 000 Kč.

Měníte-li adresu svého trvalého pobytu, příjmení (obecně změny údajů

a dokladů stanovené pro ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi)

a jste-li současně živnostníkem, n e z a p o m e ň t e  změnu do 15 dnů
od jejího vzniku  o z n á m i t  obecnímu živnostenskému úřadu.
Po oznámení změny a zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč vám

bude vydán výpis ze živnostenského rejstříku s aktuálními údaji a sou-

časně se nedopustíte správního deliktu. Změny můžete oznámit na
Živnostenském úřadu Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2,
Havířov-Město (4. patro budovy B, kancelář č. 418, 419, 420, 414)

Náhradní termín hromadného
očkování psů v Havířově:

4. 9. 2008
Veterinární klinika 
v Prostřední Suché

14.00 - 17.00 hodin 
očkuje MVDr. Polák - 85 Kč/pes

Foto: Josef Talaš

I. Stanoviště kontejnerů 

1. - 10. den každý měsíc:

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

Na Pavlasůvce (žel. stanice)
Havířov - Životice:

Na Polanech, Na Stezce, 
Padlých hrdinů - obchod 

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

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

Nový Svět (ZO), Fryštátská

Havířov-Bludovice:

Hraniční, Květná 

III. Stanoviště kontejnerů 

4. - 9.9.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,

Slezská, Zednická, Žákovská,
Dlouhá třída-Terasa, E. Krásnohor-

ské, Kosmonautů, Mládežnická,
Ladova, Mládí, U Pošty, Staniční

11. - 16.9.

Kpt. Vajdy, Majakovského, 
A. Staška, Radniční, Slovanská,

Švabinského, Sadová, 

Školní (v zatáčce u lesa), 
Na Dolanech, J. Vrchlického,
Petřvaldská (pož. zbrojnice)

18. - 23.9.

U Lesa, Družstevnická, Holuba,
Lazecká (u lesa), Petřvaldská-toč.,
K. Světlé - Luna, Selská, Větrná,
Osinky-Podélná, J. Kotase-točna 

25. - 30.9.
Místní, Kubelíkova, Nový Svět 
(čp. 45), Na Kempách, Soví,

Frýdecká - Stružník, 
Prachatická x Nad Tratí

Harmonogram přistavení VPK září 2008 
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Mezi největší investice a opravy patří rekon-
strukce budovy ZŠ Frýdecká, na kterou se
městu podařilo získat dotaci z tzv. “norských
fondů“, a to ve výši přibližně 7,8 mil. Kč. Součás-
tí rekonstrukce je oprava střechy, výměna oken
a dveří a rekonstrukce a zateplení fasády. Cel-
kové náklady budou činit 13 mil. Kč, zbylých
6 mil. Kč zaplatí ze svého rozpočtu město.

Velkou rekonstrukcí projde budova bývalé
Základní školy V. Nezvala, která bude stát cca
23 mil. Kč. Jedná se o přestavbu základní školy
na vysokoškolské pracoviště. Bude zde nainsta-
lován osobní hydraulický výtah pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Objekt prochází dispozičními úpravami stáva-
jících prostorů, vznikají posluchárny, studovny.
Současně se provádí úprava elektroinstalace,
ústředního topení a podlahových krytin. Součás-
tí vnitřních úprav objektu jsou i výměny dveří,
zednické opravy omítek, kompletní instalace
nových datových rozvodů a malby všech prosto-
rů budoucí VŠ. Velkou kapitolou, zejména co se
týče odčerpaných finančních prostředků, jsou
každoročně rekonstrukce kuchyní. Letos se nové
kuchyně a jejího zázemí dočká MŠ Sukova a MŠ
U Topolů.

Rekonstrukce MŠ Sukova bude stát 3,6 mil.
Kč. Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy ke
třídám, dispoziční změny v prostoru kuchyně, se

kterými souvisí výstavby nových příček, prove-
dení nových dlažeb a keramických obkladů stěn.
Kompletně budou vyměněny nové silnoproudé
rozvody elektroinstalace, rozvody zdravotechni-
ky a instalována nová vzduchotechnika. Zároveň
při této rekonstrukci budou vyměněna okna
a kuchyň bude vybavena novým gastrozařízením.

Rekonstrukce MŠ U Topolů bude jen o málo
levnější - cca 3 mil. Kč. Stavební práce zahrnují
opravu elektroinstalačních rozvodů, opravu
kanalizace včetně instalace zařízení na zachyco-
vání odpadního tuku, opravu plynovodu, vodovo-
du  a instalaci nového potrubí vzduchotechniky.
V jednotlivých místnostech je provedena výmě-
na podlahových krytin, obkladů stěn, zařizova-
cích předmětů, stávajících dveří včetně zárubní,
nátěry stávajících dřevěných a kovových kon-
strukcí, malba a výměna oken za plastová.
Zařízení kuchyně bude doplněno o nové elektro-
spotřebiče a zařízení. Kromě kuchyní byly na
programu rovněž střechy školských zařízení.
Například oprava střechy na ZŠ Jarošova si
vyžádala 5,8 mil. Kč. Jednalo se o rekonstrukci
okapového systému a střešní krytiny sedlové
střechy. Zateplení a výměna hydroizolace ploché
střechy jednoho pavilonu MŠ Mládí přišla na 1,6
mil. Kč. Na ZŠ Mládežnická bylo na programu
zateplení a výměna hydroizolace ploché střechy
pavilonu školní jídelny za cca 2,1 mil. Kč.

Nemalé prostředky stojí rekonstrukce sociál-
ních zařízení: ZŠ Selská cca 2,1 mil. Kč, ZŠ
1. máje cca 2,1 mil. Kč, ZŠ Gen. Svobody
cca 3,3 mil. Kč a ZŠ M. Kudeříkové cca 1,3 mil.
Kč. MŠ ČSA se letos dočkala zasloužené rekon-
strukce zahrady za 1,7 mil. Kč a na části pavilo-
nu ZŠ 1. máje byla provedena oprava hydroizo-
lace za 1,6 mil. Kč. Na opravy mateřských
a základních škol, které jsou s ohledem na
výuku směrovány především na období letních
prázdnin, je v městském rozpočtu vyčleněno
v tomto roce přibližně  70 mil. Kč.

Do škol nastoupili zedníci, malíři a natěrači
Poté, co ve školách v červnu naposledy zazvonilo a děti se rozběhly užívat zasloužených prázdnin, havířovské

školy neosiřely. Místo žáků do škol a školek nastoupili řemeslníci - i letos město využilo prázdniny k opravám
a rekonstrukcím školských objektů.

Budova školy na Nezvalově ulici prochází kom-
pletní rekonstrukcí, mění se interiér i exteriér.

Prostory rekonstruované kuchyně na MŠ
U Topolů ve fázi pokládání hydroizolační podlahy.

Rekonstrukce zahrady MŠ ČSA přinese dětem také krásný dřevěný
mobiliář.

Přestavba sociálních zařízení na ZŠ M. Kude-
říkové.

Instalace nových osvětlovacích těles v poslu-
chárně vysoké školy na Nezvalově ulici.

Oprava hydroizolace na ZŠ 1. máje.
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Oč vlastně na akci Útěk v řetězech jde? „Přede-
vším o nenásilné propojení sportu a boje proti nega-
tivním jevům dnešní společnosti. Myslíme si, že na
podobných akcích se lidé spíše uvolní a budou mít
snahu se u odborníků informovat, než když musí
přímo zamířit pro radu například do protidrogových
stanic, či jiných poraden. Proto jsme se dohodli se
společností Modrý kříž, která bude na místě radit
a odpovídat na otázky, které si kladou stovky lidí, kteří
mají ve svém okolí nebo přímo rodině, lidi se závislos-
tí ať už na drogách, nebo třeba hazardu,“ vysvětlují
myšlenku akce pořadatelé z agentury Viking agency
a Horolezeckého oddílu Tatran Havířov. Po dvouleté
spolupráci hodnotí kladně myšlenku akce i koordinátor
o.s. Modrý kříž v ČR Stanislav Mrozek: „Pořadatelům
se daří názorně vyjádřit základní myšlenku zotročení
závislostí ilustrovanou kulisou věznice s bezohlednými
dozorci, stejně jako touhu po svobodě a často velmi
strastiplnou cestu k ní, což nám zase názorně před-
vádějí stateční a odhodlaní soutěžící. Myslím, že tato
akce je vynikající metaforou, vystihující úsilí těch
z nás, kteří se snaží lidem závislým pomáhat na
cestě ke svobodě.“

Slovo „útěk“ je však na akci nejen symbolickým
pojmem, ale i skutečností. Útěkem je totiž míněna
rovněž další část akce - soutěž, kde se mezi sebou

utkávají přihlášené dvojice, které jsou spoutány na
rukou policejními pouty a musí se dostat z věznice
zpět na místo útěku. Na několik kilometrů dlouhé trase
je přitom čeká celá řada nástrah a úkolů - letos opět
náročnějších než v předchozích letech! Rozhodně
však nejde o průpravu pro budoucí trestance. „Hlásí se
nám většinou spíše recesisté a sportovci z různých
sportovních klubů a odvětví. Za nimi sem míří řada
přátel a rodinných příslušníků. Soutěžící po běhu
bývají unavení a zmáchání, ale hlásí se ihned na další
ročník,“ dodávají pořadatelé. „Akce se koná za každé-
ho počasí od druhé odpolední na náměstí Republiky
v Havířově a vstup i případná dodatečná přihláška do
soutěže je, díky laskavému přispění města Havířov
a řady partnerů, zcela ZDARMA!“

V roce 2008 jde o třetí ročník akce, která je
v České republice velmi ojedinělou. Vzhledem
k termínu akce - neděli 21. září - pak půjde zřejmě
i o jednu z posledních možností se dobře pobavit pod
širým nebem. Doprovodný program, složený například
ze zásahů Městské policie Havířov, či řady netradi-
čních atrakcí, bude totiž jistě lákavý nejen pro sou-
těžící, ale i pro diváky. Více o akci najdou všichni
zájemci na internetových stránkách akce
www.utekvretezech.com.

V letošním roce se Havířov znovu připoju-
je spolu s více než dvěma tisíci evropskými
městy k Evropskému týdnu mobility, který se
koná v pevně stanoveném termínu, a to od
16.9. do 22.9. 2008. Součástí týdne mobility je
19.9. 2008 Evropský den bez aut.

Obě osvětové a propagační celoevropské
akce mají za úkol upozorňovat na problémy se
stále narůstající automobilovou dopravou ve
městech a zároveň nabídnout možnosti a výho-
dy používání udržitelných forem dopravy (pěší
chůze, kolo, tramvaj, autobus, vlak).

Štafetu Běhu Terryho Foxe - humanitární akce
spojené s veřejnou sbírkou a propagující zdravý
životní styl - přebírá první ročník Běhu naděje.
Běh naděje volně navazuje na úspěšnou tradici
běhů organizovaných na podporu výzkumu rako-
viny v letech 1993 - 2007 - BTF.

Začínáme novou historii této ušlechtilé
myšlenky. Připojte se a přijďte ji podpořit ať už
jako aktivní účastník (viz seznam běhů konaných

v roce 2008), nebo jako pasivní účastník přis-

pívající svým darem na výzkum rakoviny (č. účtu:

500 100 5500/5500).

Cílem běhu je absolvovat předepsanou trať

a další aspekty jsou finanční - získat z příspěvků

účastníků finanční prostředky na výzkum rakovi-

ny, solidární - vyjádření solidarity s nemocnými

a preventivní - pravidelným pohybem a správnou

životosprávou udělat něco pro své zdraví a před-

cházet onkologickým i ostatním civilizačním one-

mocněním.

Město Havířov připravilo pro občany bohatý

sportovně-společenský program.

Úterý 16.9.: 16.00 hod. - 18.00 hod.

Zahájení ETM za Čistý vzduch všem! - Spanilá

jízda v plynových maskách 

● Místo: park Karolíny Světlé (pod soudem)
v Havířově-Podlesí - zahájení na parkovišti
u Jazz clubu ● Kdo: lidi na jakýchkoli dopravních
prostředcích poháněných vlastní silou (brusle,
kola, koloběžky, vůle…) ● Hlavní cena: za nej-
krásnější krasojízdu v plynové masce obdrží
vítěz poukázku na nákup sportovních potřeb!
Středa 17.9.: 16.00 hod. - 18.00 hod.
Sportovně - dopravní soutěže u Církevního stře-
diska sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
Čtvrtek 18.9.: 16.00 hod. - 18.00 hod.
Sraz řidičů kočárků ● Místo: Centrální park (naproti
Společenskému domu Havířov - Reneta) 
● Kdo: dětské posádky kočárků, maminky, tatín-
ci, babičky, dědečci….. ● Hlavní cena: nejlépe
„vytuningovaný“ a nejnačančanější kočárek
a jeho posádka obdrží poukázku do Fitcentra!
● Další program: divadelní představení Divadla
bez střechy - Pejsek a kočička, skákací hrad
a trampolíny
Pátek 19.9.: 08.30 hod. - 13.00 hod. - Evropský

den bez aut a Běh naděje pro havířovské ško-

láky

V tento den bude jezdit městská hromadná

doprava po celý den zdarma, na uzavřené

Národní třídě bude v době od 9.00 do 14.00 při-

pravena speciální náhradní hromadná doprava.

Mimořádná zastávka  bude umístěna za semafo-

ry na křižovatce Národní tř., Hlavní tř. a Dlouhé

tř. Veškerá automobilová doprava bude odkloně-

na na ul. Dlouhou a dále ulicí 17. listopadu zpět

na Národní tř. ● Místo startu Běhu naděje: 9.00

hod. náměstí Republiky ● Další program: ukázky

činnosti Městské policie, pořádková a dopravní

Policie ČR vč. oddělení hlídkové služby (tzv.

těžkooděnci), Asterix, skákací hrad a trampolíny,

koníci s vagónkem a bryčkou, baseballová

aréna, dětské lanové centrum a další…
Neděle: 10.00 hod. - 19.00 hod.
Běh naděje pro havířovskou veřejnost 
- sportovní den pro děti i dospělé
● Místo: náměstí Republiky a okolí ● Místo a start
Běhu naděje: 15.00 hod. na nám. Republiky

● Program: turnaj na nafukovacím volejbalovém
vodním hřišti o atraktivní ceny!, horolezecká
stěna, atrakce Radegastova městečka zábavy:
kohoutí zápasy a bungee runinng, skákací hrad
a trampolíny pro děti, baseballová aréna, fotba-
lové mini hřiště na koberci a další… Specialita!

Možnost projížďky na dvojkolovém vozítku

SEGWAY Human Transporter - jedinečném

vozítku vybaveném novými technologiemi

NASA!!! ● Zahájení volejbalového turnaje: 10.00

hod. ● Účast: pětičlenná družstva s možností

střídání ● Přihlášky: zasílejte na mailovou adresu 

kzmmesto@havirov-city.cz do 17.9. 2008.

Závěrem Evropského týdne mobility plného

netradičních disciplín, soutěží a atrakcí bude 

3. ročník Útěku v řetězech, který propojí mobili-

tu fyzickou s mobilitou duševní.

Adrenalin a osvěta v jednom!
Útěk v řetězech je tady potřetí!

Netradiční spojení sportu a boje proti závislostem všeho druhu opět po roce přináší třetí ročník akce Útěk

v řetězech. Kdo se nebojí náročného běhu a netradičních adrenalinových disciplín, měl by se už nyní

hlásit - pro ostatní návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program plný atrakcí, ale i osvěty.

MOTTO: ČISTÝ VZDUCH VŠEM!
Evropský týden mobility ●● Evropský den bez aut ●● Běh naděje

16. - 22. září 2008

Foto: archiv

Foto: archiv
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Obsahem jsou tyto základní
činnosti:
● Pracovně výchovná činnost

s dětmi, upevňování schopností
a nácvik dovedností

● Podpora a nácvik rodičovského
chování, včetně vedení hospoda-
ření a udržování domácnosti

●  Podpora a pomoc při jednáních
na úřadech, školách a v jiných
zařízeních 

●  Pomoc při zajištění podmínek pro
vzdělávání dětí

● Pomoc při organizaci volného
času dětí

● Doprovázení dětí do školy, škol-
ského zařízení, k lékaři a na záj-
mové aktivity

● Pomoc při obnovení nebo

upevnění kontaktu s rodinou
● Pomoc při uplatňování práv,

oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitostí 

Kontaktovat se můžete osobně
v Poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, Přemyslova
12, Havířov-Podlesí

Pondělí : 14.30 - 18.00
Středa : 8.00 - 11.30

nebo telefonicky:
607 268 748, 599 505 322

e-mail:
sluzbyprorodiny@ssmh-havirov.cz

www.ssmh.cz

Služby jsou poskytovány bezplatně
a jsou zajišťovány odborně způso-
bilými pracovníky.

Sociální služby města Havířova informují:

Pobytu se zúčastnilo celkem 14
dětí převážně s poruchami pohy-
bového ústrojí, ale také dětí
s autismem a dalšími poruchami
v doprovodu  svých maminek
a také tří tatínků. „Děti absolvovaly
čtyři perličkové koupele a čtyři
masáže, svezly se na koních, hrály
si s pejskem Artíkem, hrály na
bubínky a zpívaly společně s čer-
nochy, kteří za námi přijeli
a povídali nám o Jihoafrické repub-
lice,“ popsala průběh tábora vedou-
cí integrovaného pobytu Štěpánka
Jarošíková. „Při vycházkách v okolí
střediska absolvovaly děti postře-
hový závod a závody poslepu.
V rámci svých možností se děti

zapojily do výroby korálků z hmoty
Fimo, zdobení triček stříkáním přes
šablonu, zdobení kamínků malo-
váním nebo tvoření z vizovického
těsta. V tom byly velmi úspěšné
hlavně maminky, které si vyzkouše-
ly také drátkování a výrobu květin
z plastových lahví. Aktivit byla celá
řada a vůbec nevadilo, že nám
z počátku týdne trochu nepřálo
počasí. Nejvíce se asi dětem líbil
karneval a posezení u ohně s opé-
káním buřtů. Za účast na jednotli-
vých činnostech získávaly děti
barevné díly. A tak jako se z plátků
skládá květ, my jsme z barevných
střípků během týdne složili svůj
krásně barevný svět.“

Děti na integrovaném pobytu 

se skvěle bavily 

Pobyt dětí na Bečvě zpestřilo vystoupení pejska Artíka. Foto: archiv

Již podruhé se v krásném prostředí rekreačního střediska Retaso

na Horní Bečvě uskutečnil integrovaný pobyt dětí a jejich zákonných

zástupců. Pobyt, jehož většinové náklady hradilo město ze svého

rozpočtu, pořádalo Středisko volného času Asterix.

Určitě znáte (ať už ze zkušenosti vlastní nebo

cizí) radostné období očekávání přírůstku do
rodiny. Každý se těší na miminko po svém
a plánuje si jaké to bude, až… Až se děťátko

narodí, až si začne hrát, až začne chodit, až

začne objevovat svět… Jenže někdy se stane,
že je všechno trochu jinak - u miminka se proje-
ví závažné zdravotní postižení. To je pro rodinu

v prvních chvílích podobná rána, jako by se

zeměkoule začala točit pozpátku. Starost o zdra-
ví dítěte a únava z intenzivní péče o něj, obavy
z toho co bude, časté nepříznivé zprávy z úst

lékařů, nevypočitatelné reakce lidí z okolí - to

všechno je jen část faktorů, které rodině
v podobné situaci mohou obrátit život naruby.
Proto existují služby rané péče, které mohou

rodinám pomoci se s podobnou situací vypo-
řádat.

Komu je raná péče určena? 
Rodinám vychovávajícím dítě (ve věku od

narození do 7 let), u kterého bylo zjištěno závaž-
né zdravotní postižení 

Co raná péče obsahuje? 
1) podporu vývoje dítěte s postižením - neboli

„co můžeme dělat pro to, aby se dítě v rámci
svých možností vyvíjelo co nejlépe“ 

2) podporu rodiny jako fungujícího celku (jak

zacházet s potřebami každého z členů rodi-

ny, aby rodina zvládla nezvyklou zátěž spoje-
nou s handicapem dítěte)

3) podporu při budování vztahů dítěte a jeho

rodiny s okolím, širší rodinou, komunitou…

Čím může být poradkyně rané péče
rodině užitečná?

Je to odborník, který vyslechne, co rodiče
trápí i co je těší, nabídne radu, poskytne infor-

mace, zapůjčí hračky či pomůcky, které jsou pro
podporu vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodičům

orientovat se v nezvyklé situaci… Zkrátka je pro
rodinu podporou i průvodkyní nelehkým obdo-

bím.
Raná péče je terénní službou, která je posky-

tována přímo v bydlišti klienta - poradkyně
v předem domluveném termínu navštíví rodinu
doma, zde se pak odehrává konkrétní konzulta-

ce. Obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy
záleží na potřebě klientské rodiny - o tom, co se
bude dít a k čemu to bude dobré, se poradkyně

s rodiči vždy domlouvá.
V současné době je raná péče v našem

regionu poskytována čtyřmi poskytovateli:
Střediskem rané péče SPRP Ostrava - pro

rodiny s dětmi se zrakovým a kombinova-
ným postižením, Slezskou diakonií, Porad-
nou rané péče Lydie - pro rodiny s dětmi s

mentálním, tělesným a kombinovaným posti-

žením, Střediskem rané péče Tamtam Olo-
mouc - pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením a Poradenským střediskem

„RaD“ Havířov - pro rodiny s dětmi

s narušenými komunikačními schopnostmi
a s autismem.

Služby rané péče jsou rodinám poskytovány

bezplatně.

Komplexní informace o službách rané péče
najdete na www.ranapece.cz, www.asociace.
unas.cz, www.slezskadiakonie.cz

Další důležité kontakty a odkazy:
● Poradenské středisko pro rodinu a dítě

„RaD“, tel. 596 885 678, 
ranapece-rad@ssmh-havirov.cz

● Středisko rané péče SPRP Ostrava,
tel. 596 112 473, ostrava@ranapece.cz

● Poradna rané péče Lydie, 558 712 728,
lydie@slezskadiakonie.cz

● Středisko rané péče Tamtam Olomouc,

723 862 419,  olomouc@centrum.cz

Posluchači akademie se mohou
vzdělávat v předmětech: výpočetní
technika - výuka práce na počítači
a Internet, angličtina nebo němči-
na, poruchy pohybového ústrojí,
finanční poradenství, sociální politi-
ka, zdravý životní styl, komunální
politika, právní normy, politologie,
náboženství, problematika sekt,
ostatní církve, historie, historie regi-
onu, zeměpis, geografie, psycholo-
gie, komunikace, motivace, vesmír
a astronomie.

Zájemci o studium se mohou
přihlásit do 5.9. 2008 přímo na

sekretariátě Vysoké školy sociálně-
správní, Institutu celoživotního
vzdělávání Havířov, Junácká 3,
Havířov-Podlesí, tel. 596 411 343.

Podmínkou pro zařazení do Aka-
demie III. věku Havířov je řádné
vyplnění přihlášky, úhrada kur-
zovného 500 Kč na semestr. Ucha-
zeč musí být občanem města
Havířova ve starobním nebo inva-
lidním důchodu. Nové čtyřsemest-
rální studium seniorů je určeno pro
začátečníky a není určeno pro
absolventy dřívějších akademií
pořádaných městem.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Jedná se o terénní, popř. ambulantní služby, které pomáhají rodi-

nám nebo osamělým rodičům s dětmi v jejich nepříznivé životní
situaci. Smyslem je řešit problémy a hledat možnosti zlepšení společ-
ně s touto rodinou.

Víte, co je raná péče? Raná péče = služba pro rodiny

Akademie III. věku Havířov 
Město Havířov v říjnu nově otevře ve spolupráci s Vysokou školou

sociálně-správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov

čtyřsemestrální studium seniorů Akademii III. věku Havířov.
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Kulturní dům Petra Bezruče
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14.9. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Miguel de Cervantes - M. Lasica - J. Satinský - V. Strnisko

D O N  Q U I J O T E
klasika, jak ji neznáte
Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice
Lasica + Satinský v podání českých hereckých hvězd, 
doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka 
s texty Milana Lasicy a Tomáše Janovice.

Hrají: Don Quijote …...... Jiří Lábus
Sancho Panza ….. Oldřich Kaiser

Vstupné: 260, 240, 220 Kč

ČESKÁ SCÉNA   

9.9. v úterý v 19.00 - sk. HAA 

16.9. v úterý v 19.00 - sk. HAC 

Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

SCENA POLSKA 

17.9. ve středu v 19.00 - sk.HAP
Paul Barz: Viva Verdi

Prodej vstupenek pro veřejnost v pokladně
KD P. Bezruče v Havířově.

Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

p
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sobota od 16.00 hod.

KEŇA 

africké dobrodružství

sobota od 18.00 hod.
Napříč AUSTRÁLIÍ na kole 

Doprovodný program:
prodej cestovatelských průvodců,

map a atlasů a drobného cyklistického vybavení.

Kompletní vstupenka 90 Kč, 

studentská sleva na komplet. vstupenku 60 Kč 
vstupenka na jednotlivé přednášky 50 Kč

sobota 27.9. od 16.00 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Pohled do jiných kontinentů očima cestovatelů 

Martina STILLERA a Renáty LORIŠOVÉ
aneb Cestovatelský minifestival

v
ý
s
ta

v
a Galerie Maryčka 

Otevřeno po - pá 14 - 18 h
Výstavu zpřístupní zájemcům 

pracovník informací, vstupné dobrovolné

p
o

h
á
d

k
y

Pavel Noga
Plakáty a různá sdělení

Vernisáž ve čtvrtek 4.9. od 17 h
výstava končí v sobotu 27.9. 2008

loutkový sál KD P. Bezruče     

13. září v 15 hodin 
Kouzelná pohádka veselého Jirky

Divadélko kouzel veselého Jirky Ostrava   

20. a 21. září v 15 hodin 

Pohádka o kocourovi Čičínovi

Divadlo Smíšek Ostrava  

27. a 28. září v 15 hodin

Žerty pana uklízečky
Divadlo Zlatý Klíč Dolní Benešov 

Vstupné: 35 Kč

2.9. SLÍDIL
(SLEUTH, USA/VB 2007, 89´, do 12 let nevhodný,

psychologický/thriller, titulky) Dodržuj pravidla!
Milionářský autor detektivních románů si měří
schopnosti s nezaměstnaným hercem ve smr-
telně vážné a vážně zamotané hře s hrozivými
důsledky. V hlavních rolích Michael Caine
a Jude Law. Režie: Kenneth Branagh 
9.9. V BRUGGÁCH 
(IN BRUGES, USA/VB/SRN 2007, 108´, do 12 let

nevhodný, černá komedie, titulky) Držitel Oscara
a známý scenárista Martin McDonagh nám
přináší černou komedii o cti a podvodech,
která se odehrává v nádherném prostředí bel-
gických Brugg. V hlavních rolích Colin Farrell,
Brendan Gleeson a Ralph Fiennes.

Režie: Martin McDonagh 
16.9. PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
(PARIS, JE T´AIME, Francie/Lichtenštejnsko 2006,

120´, přístupný, titulky) Ve filmu se sešli světo-
známí režiséři, mezi něž patří například bratři
Coenovi, Gus van Sant, Gurinder Chadha,
Wes Craven, Walter Salles, Alexander Payne
a Olivier Assayas, aby společně ukázali Paříž
způsobem, jaký tu ještě nebyl.
23.9. RESERVATION ROAD
(USA 2007, 102´, do 15 let nepřístupný, psychologic-

ký, titulky) Film je příběhem dvou otců, kteří se
musí smířit se smrtí dítěte. Ethan, otec oběti
autonehody, se nedokáže se situací vyrovnat
a stává se čím dál posedlejší v hledání vraha
a odplaty. Dwight je ten, kdo Ehanova syna

srazil a odjel z místa činu. Režie: Terry George
30.9. V ÚDOLÍ ELAH
(IN THE VALLEY OF ELAH, USA 2006, 122´, do 15

let nepřístupný, psychologický/kriminální, titulky)

Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit.
Týden po svém návratu z Iráku je Mike
nezvěstný a je prohlášen za dezertéra. Jeho
otec, válečný veterán z Vietnamu, se ho vydá
hledat… Inspirováno skutečnými událostmi.
V hlavní roli Tommy Lee Jones.
Režie: Paul Haggis

Začátky představení 
vždy v úterý v 17.45 hodin 

v loutkovém sále KD Petra Bezruče
Vstupné: 70 Kč, členové FK - 60 Kč 
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KD Leoše Janáčka

kino Úsvit 
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 11 - 18 h, so - ne 14 - 18 h

vstupné - 10 Kč, děti 5 Kč

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA ...
18. ročník mezinárodní soutěže v dětské kresbě a grafice

na téma “Můj zvířecí kamarád”

1. - 26.9. - vernisáž 5.9. od 17 h 

Kristýna Šimková, 6 let, ZŠ Lišov, Dárek k narozeninám

12. - 14.9. v 18.00 h 

NÁŠ VŮDCE
(DIE WELLE,
Německo 2008, CP
1.5. 08, 110´, do 12
let nevhodný, drama,
titulky)
Německo. Součas-

nost. Učitel gym-

názia se rozhodne

během týdenního

projektu na téma

„Státní formy“

vyzkoušet jeden pokus, aby přiblížil studentům počátek dikta-

tury. Pedagogický experiment s ničivými následky.
Vstupné: 70 Kč  

19. - 21.9. v 18.00 h

LET´S DANCE 2 STREET DANCE  
(STEP UP 2 THE STREET, USA 2008, do 12 let nevhodný, hudeb-
ní/romantické drama, titulky, DD)
Vzpurná Andie začne studovat na Marylandské škole umění, snaží
se zapadnout a přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly

s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili formaci a zví-

tězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít svůj sen
a přitom propojit své dva oddělené světy. Vstupné: 65 Kč

25.9. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(BOWLING FOR COLUMBINE, Kanada/USA/Německo 2002, 120´,
do 15 let nepřístupný, titulky)
Vážný i humorný, sarkastický pohled na posedlost USA zbraněmi.

Na pozadí masakru na Columbineské střední škole se režisér
Michael Moore vydává na pouť po Spojených státech, aby blíže pro-
zkoumal příčiny, které ženou Američany neustále žít v paranoidním

strachu před zlem, servírovaným všemocnými médii.

Ocenění: OSCAR za nejlepší dlouhometrážní dokument.
Režie: Michael Moore

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

26. - 28.9. v 18.00 h

SEX VE MĚSTĚ 
(SEX AND THE CITY: THE MOVIE, USA 2008,  144´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, titulky, DD)
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav - Car-
rie, Samanthy, Charlotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy na

Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu. Užívají si peněz, sexu
a života a hodně o tom mluví. Vstupné: 70 Kč

Kulturní dům Radost

v
ý
s
ta

v
a Galerie Radost

otevřeno denně 11 - 19 hodin
vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

HORNICTVÍ HAVÍŘOVSKA

4.9. - 28.9.
vernisáž 3.9. v 17 h 

Obsahem výstavy je historie a současnost

hornictví, hornické exponáty, obrazy ze živo-

ta horníků na pracovišti, při sportu a zábavě

a života občanů hornického města Havířova

a okolí.

24.9. v 19.00 hodin 
sál KD Radost

RADŮZA
Koncert známé a vynikající
písničkářky, harmonikářky
a šansoniérky Radůzy.
Její hudba vychází částečně
z chansonu, ale největší díl
inspirace čerpá Radůza z folk-
lóru a nálady městských
odrhovaček, které v jejím
syrovém podání nabízejí neče-
kané hudební i textařské obraty. Řadí se tak k nejmladší generaci
české alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích
pódiích, ale i v zahraničí. Vstupné: 240 Kč
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1.10. v 19.00 hodin
kostel sv. Anny

koncert v rámci 5. ročníku 
Svatováclavského hudebního festi-

valu
COLLEGIUM MARIANUM

JANA SEMERÁDOVÁ 
· umělecká vedoucí 

RICCARDO MASAHIDE MINASI 
· (Itálie) barokní housle 

●

7.10. v 19.00 hodin
sál KD Radost

PAKOSTRA BLUES
- sdružení tří špičkových 
Ostravských bluesových 

muzikantů.
sólová kytara: Radek Pastrňák  

... leader skupiny BUTY
kytara, zpěv: Jiří Kostadinov   

"Kosťa"                     
... ostravská bluesová legenda

kontrabas, baskytara:
Josef Pak "Joe After "         

"Hrajeme ostravské akustické
blues s nádechem humoru"

●

12.10. v 19.00 hodin
velký sál KD P. Bezruče

Jaroslav Havlíček
PETROLEJOVÉ LAMPY
Peklo vášně, nemoc lásky

Dramatizace: Martin Velíšek 
a Ivan Rajmont

Úprava pro Divadlo Na Jezerce:
Juraj Herz

Režie: Juraj HERZ
Román Jaroslava Havlíčka 

z prostředí jeho rodné Jilemnice
na přelomu 19. a 20. století patří

mezi nejlepší české psychologické
romány. Hrají: herci Divadla Na

Jezerce Praha
Barbora HRZÁNOVÁ, 

Radek HOLUB, Miloš HLAVICA, 
Vilém UDATNÝ, 

Bořík PROCHÁZKA, 

Věra KUBÁNKOVÁ, 
Jan HRUŠÍNSKÝ/ Jan ČENSKÝ,

Zdeněk HRUŠKA, 
Zdena SAJFERTOVÁ, 

Tereza NĚMCOVÁ, 
Alexej OKUNĚV, Johana

SLÁDKOVÁ/ Natálie ŠENKIOVÁ/
Sarah HAMIOLLAVA

●

13.10. v 19.00 hodin
velký sál KD L. Janáčka
SCREAMERS ÚTOČÍ !

Zbrusu nová show travesti 
skupiny Screamers.

●

15.10. v 17.00 hodin
velký sál KD P. Bezruče

Helena Štáchová, Miki Kirschner
JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

20.10. v 19.00 h 
velký sál KD P. Bezruče
BANÁNOVÁ VELRYBA 

...aneb nové One Woman Show
Haliny Pawlowské. Humorné

vyprávění příběhů ze života, tele-
vizního natáčení a spousta moud-
rých rad. Úspěšná autorka, novi-

nářka, filmová a televizní scé-
náristka a tvůrkyně pořadu

Banánové rybičky.
●

23.10. - KD P. Bezruče
90. výročí založení

Československého státu
●

28. - 31.10.
loutkový sál KD P. Bezruče

6. ročník Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů

1.10. v 19.00 hodin
kostel sv. Anny

koncert v rámci 5. ročníku 
Svatováclavského hudebního 

festivalu
COLLEGIUM MARIANUM 

JANA SEMERÁDOVÁ 
· umělecká vedoucí 

RICCARDO MASAHIDE MINASI
· barokní housle (Itálie) 

●

22.10. v 19.00 hodin 
KD Radost

houslový recitál 
PETR GRABOVSKÝ - housle
ALEXANDR STARÝ - klavír

●

5.11. v 19.00 hodin
KD Radost - klavírní recitál

MATĚJ ARENDÁRIK - klavír

●

19.11. v 19.00 hodin 
KD Radost - komorní koncert

DAVID NEČAS - housle,
GABRIELA KOŘÍSTKOVÁ - viola

MIROSLAV NAVRÁTIL - klavír

●

9.12. v 19.00 hodin - KD Radost
Adventní koncert

TICHÁ NOC 
S GENTLEMEN SINGERS

Připravujeme

KONKURZ 
mažoretek KALA 

od 6 a více let,

se koná 4. a 9. září  2008 
v 16.00 h ve velkém sále 

KD P. Bezruče.

Klub přátel hornického muzea 

Ostrava, pobočka Havířov,
pořádá 

v pondělí 8. září od 16.30 hodin
v loutkovém sále KD P. Bezruče

přednášku 

Ing. Jiřího Ščučky PhD na téma:

Cestování po Africe

Koncertní předplatné
podzim 2008
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kino Centrum h kino Centrum h kino Centrum

1. - 10.9. v 15.30 h

VALL-I
(USA 2008, CP 14.8. 08, přístupný, rodin-
ná/animovaná/pohádka, české znění, DD)
Film začíná v roce 2700. Poslední robot
VALL-I stále plní úkol čištění Země se
svým mazlíčkem švábem Halem, který
mu dělá společnost. Malý roztomilý
robot bydlí v maringotce plné zvláštnos-
tí z lidského života a jeho největší
poklad je stará videokazeta s filmem
Hello Dolly. Vstupné: 75 Kč

1. - 3.9. v 17.45 h 

JAK UKRÁST NEVĚSTU
(MADE OF HONOR, USA 2008, CP 17.7.
08, 101´, přístupný, komedie, titulky, DD)
Hrdina filmu Tom si užívá života, je sexy,
je úspěšný a ví, že se může kdykoliv
spolehnout na Hannah, svou okouzlující
nejlepší kamarádku. Všechno dokonale
funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede
na šest týdnů do Skotska …                     

Vstupné: 80 Kč 

1. - 3.9. ve 20.00 h

ve středu 3.9. též v 9.00 h

AKTA X: CHCI UVĚŘIT      
(THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE, USA
2008, CP 24.7. 08, do 12 let nevhodný, širo-
koúhlý/sci-fi thriller, titulky, DD)
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí

za dalším případem, jehož vyšetřování

nás zavede do světa paranormálních

jevů. Akta X patří mezi nejoblíbenější

seriály všech dob. Za filmem stojí stejný

realizační tým jako za celým seriálem

i prvním celovečerním filmem. V hlav-

ních rolích David Duchovny a Gillian

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

4. - 10.9. v 17.45 a  20.00 h

ve středu 10.9. též v 9.00 h

M Á J
(ČR 2008, CP 21.8. 08, 76´, do 12 let
nevhodný, filmová báseň, DD)
Výpravný historický film režiséra
a kameramana F. A. Brabce „Máj“ vznikl

na motivy stejnojmenné básně Karla

Hynka Máchy. Filmový Máj je příběhem
Kata, který se vrací po sedmi letech do
svého kraje. Tento podivný vypravěč

nám postupně odhaluje strhující příběh

o milostném trojúhelníku dvou mužů
a jedné dívky. Hrají: Jan Tříska, Juraj
Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Strop-

nický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková,

Kryštof Hádek aj. Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

11. - 17.9. v 15.30 h

RATATOUILLE 
(USA 2007, 110´, přístupný, širokoúhlý/
animovaný/rodinný, české znění, DD)
Komedie o tak bizarním přátelství, jaké si

jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je
krysák Remy, který odvážně sní o tom, že
se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci.

Vstupné: 50 Kč  

11. - 17.9. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 17.9. též v 9.00 h

MAMMA-MIA !
(VB 2008, CP 6.8. 08, 108´, přístupný,
širokoúhlý/muzikál, titulky, DD)
Největší filmová pohoda letošního léta.
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
jedna potrhlá matka, tři potenciální
otcové a nesmrtelná ABBA. V  hlavních
rolích Meryl Streep a Pierce Brosnan.
Jak se to rýmuje? Náramně. Muzikálová
show obsahuje všechny zmíněné ingre-
dience. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

18. - 24.9. v 15.30 h

KUNG FU PANDA
(USA 2008, 90´, přístupný, širokoúhlá/
rodinná/komedie, české znění, DD)
Připravte se na něco pandastického. Ve

studiu DreamWorks se zrodil nový hrdina,

který dokáže skvěle konkurovat jeho dosa-

vadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco

zelený zlobr se konečně usadil, na scénu

nastupuje mladý, neklidný, roztomilý

a totálně nešikovný pandí chlapík jménem

Po. Humor, který je nadčasový, nestárne

a pobaví malé i velké diváky.

Vstupné: 75 Kč  

18. - 24.9. v 17.30 a 20.00 h 

ve středu 24.9. též v 9.00 h

BATHORY
(SR/ČR/UK/HU 2007, 140´, do 15 let
nepřístupný, širokoúhlý/thriller, DD)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska

a současně nejdražší filmový projekt střed-

ní Evropy přivádí k životu krvavou legendu

Čachtické paní. Hrají: Anna Friel, Vincent

Regan, Karel Roden, Deana Jakubisková-
Horváthová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie
Vondráčková, Franco Nero aj.

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

25.9. - 1.10. v 15.30 h

ZAPOMENUTÝ OSTROV
(NIM´S ISLAND, USA 2008, CP 17.7. 08,

96´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný
/rodinný, české znění, DD)
Zapomenutý ostrov je tradičním dobro-
družným filmem z exotického prostředí
pro děti i dospělé. Snoubí se v něm
romantika velkých dálek, nekonečných
možností dětské fantazie, přátelství,
lásky a porozumění.

Vstupné: 75 Kč 

25. - 28.9. v 17.45 a 20.00 h

K O P A Č K Y
(FORGETTING SARAH MARSHALL, USA
2008, CP 12.6. 08, 110´, do 15 let 
nepřístupný, komedie, titulky, DD)
Peter je sympatický třicátník, který se
živí psaním hudby k televizním seriálům
a chodí s hvězdičkou jednoho z nich -
blonďatou Sarah. Bohužel mu dala kopa-
čky, jen co skončily úvodní titulky
filmu …                              Vstupné: 75 Kč

29.9. - 1.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 1.10. též v 9.00 h

KONEČNĚ SPOLU
(THEN SHE FOUND ME, USA 2007, CP
14.8. 08, 100´, přístupný, tragikomedie,
titulky, DD)

Aprilin manžel Ben prohlásí, že jejich

manželství byl omyl, a opustí ji. Šokova-

ná, raněná a bezdětná skoro-čtyřicátnice

s biologickými hodinami hlasitými jako

budík po babičce má pocit, že rozcho-
dem s manželem přišla o poslední šanci
pořídit si vysněné miminko. V hlavní roli

Helen Hunt. Vstupné: 75 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 38 Kč)

Představení pro děti:
7.9. BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU 

- 8 pohádek - 62´
14.9. KAMENNÁ TETKA 

- 7 pohádek - 74´ 
21.9. KRAKONOŠOVY POHÁDKY I.

- 6 pohádek - 68´
28.9. O TÉ VELKÉ MLZE 

- 7 pohádek - 64´

Začátky představení 
vždy v neděli 

ve 14.00 hodin.
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, informace 599 525 281, pokladna otevřena denně od 11 do 19 h 
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - pá 15 - 19 h, so - ne 17 - 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 15.00 - 20.30 h, ne - 13.30 - 20.30 h ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov h www.mkshavirov.cz h Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete

zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání.
Telefonické rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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Společenské setkání

Jarošáků u Jelena
Čas, ten velmi rychle letí,

Jaroška má půl století.
Ať jsi mladý nebo stár,

přijď posedět hodin pár.

U příležitosti 50. výročí založení ZŠ
Jarošova v Havířově-Šumbarku se
koná Společenské setkání býva-
lých zaměstnanců, žáků a také
rodičů současných žáků této školy.
Jarošáci, jste zváni 19.9. 2008 od
17 hod. k Jelenovi, kde bude
v prostorách restaurace, sálu
a zahrady probíhat neformální set-
kání spojené s možností vidět po
létech svého kantora či spolužáka.
Pro zájemce, kteří nechtějí jen
vzpomínat, ale také poznat součas-
ný život na Jarošce, bude připrave-
na na tentýž den prohlídka školy,
která proběhne v době od 15.00
do 16.30 hod.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na
setkání

Učitelský sbor ZŠ Jarošova

„Po náročné celoroční přípravě
jsme vystupovali na festivalu na
Zimním stadionu při zahajovacím
ceremoniálu a v závěrečném
GALA a také na náměstí na pře-
hlídce pohybových skladeb,“ při-
blížila vedoucí výpravy trenérka
Mgr. Alena Přehnilová.

Skladba seniorů POHODA měla
v Olomouci derniéru. V těchto
dnech je již vypsáno výběrové říze-
ní na novou skladbu, kterou budou
senioři cvičit ve švýcarském Lau-
sanne v červenci 2011.

Chlapci a děvčata ve skladbě

Pojďme spolu uprostřed zimního
stadionu zazářili. „Byla to novinka
a můj záměr vyšel,“ svěřila se
Přehnilová. „Na stejný hudební
doprovod cvičilo současně na ploše
pět skupin - z Kopřivnice, Ostravy,
Chomutova, Klášterce nad Ohří
a naši Havířovští. Cvičili různé
skladby s různým náčiním: s hokej-
kami, kšilty, míčky, švihadly, závoji
nebo nudlemi. Překvapený divák
nevěděl, co má dříve sledovat, byla
to prostě velká podívaná. Skladba
Voda živá rovněž nadchla a mnozí
diváci i zaslzeli, při ropikové
skladbě nám diváci tleskali od
prvních taktů.“

Volného času cvičencům moc
nezbylo, stihli výlet Na Svatý kope-
ček a do ZOO, absolvovali jízdu na
vysokých trojkolkách a díky ubyto-
vání na plaveckém bazénu si
i denně zaplavali.

Fotodokumentace na 
www.festivalspv.cz 
(v sekci aktuality)

Jazyky: Aj, Nj, Šp, Fr, Ruš, Bul
pro začátečníky i pokročilé (pro
zájemce organizace pobytů s rodi-
lými mluvčími o prázdninách doma
i v zahraničí), konverzace a přípra-
va na státní jazykovou zkoušku z Aj
typu „A“, podnikatelská němčina
Informatika: základy práce
s počítačem, hry na PC, kurzy
psaní na PC, seznámení se základ-
ními PC programy, tvorba webo-
vých stránek, grafika a animace,
internet...
Zdravotnictví: ošetřovatelství,
sociální péče, první pomoc, přípra-
va na mateřství, rozvoj, péče
a vzdělávání dítěte do dvou let

Psychologie: praktická psy-
chologie, mezigenerační vztahy
a vzájemná komunikace
Ostatní: rétorika, dramatická
výchova, dějiny umění, výtvarná
grafika, kresba, grafika v médiích
a marketingu, média a mediální
komunikace, umělecká fotografie,
žurnalistika, modelování, keramika,
řezbářství
Akademie III. věku: pro
zájemce možnost dopoledního
i odpoledního vyučování
Žáci 9. tříd: příprava žáků
k přijímacím zkouškám

V případě zájmu kontaktujte 
Soukromé gymnázium a Střední

zdravotnickou školu Havířov,
Moravská 29, Havířov-Šumbark,

tel. 596 884 703,
info@sgymha.cz, www.sgymha.cz

Hubněte s rozumem… 
i v Havířově

Zázračné diety nepomáhají. K trvalým úbytkům
hmotnosti je třeba zvolit způsob, při kterém

nestrádáme, zdravotně nás nepoškozuje a při tom

nějaké kilo ztratíme, posléze si upravenou hmotnost
udržíme.

„Již při ztrátě 5% nadváhy dochází ke snížení  rizika
srdečních chorob, upravuje se zvýšený krevní tlak
a vymizí, nebo se alespoň zmírní metabolické kompli-
kace projevující se často cukrovkou. Účinek snížení
hmotnosti se u každého projeví velmi příjemnými a pozi-
tivními pocity,“ upozorňuje MUDr. Šárka Andělová,
CSc., která se zabývá komplexní péčí pro osoby s nad-

váhou. „V odborných kurzech pod lékařským dohledem
je riziko, že ztracená kila opět přiberete, minimální. Tato
skutečnost je potvrzena praxí. Pokud jste se rozhodli
zhubnout, máte možnost pro svůj vzhled a zdraví něco
udělat pod vedením lékaře.“

Od letošního roku je možno čerpat příspěvky nejen
od RBP, ale také HZP a VZP.

Mimo individuální terapii zahajuje v září v Havířově
12týdenní  skupinový kurz snižování nadváhy na Základ-

ní škole 1. máje.
Přihlášku a bližší informace získáte na

www.emnxxl.cz nebo na tel. 596 110 439,

774 345 868 nebo 731 464 387.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
ul. Mládežnická 11,

Havířov-Podlesí
pořádá ve škol. roce 2008/2009

JAZYKOVÉ KURZY
✔ angličtiny, francouzštiny,

němčiny
✔ pro začátečníky i pokročilé

✔ pro děti i dospělé

Výuka probíhá v prostorách
školy 1x týdně 2 vyučovací h

vyučuje se pondělí, úterý, středa
v odpoledních hodinách 

(od 16.30)
Zápis do kurzů 11. září 2008  

v 16.30 hod.

Příprava žáků 9. tříd 
k přijímacím zkouškám
jazyk český - matematika

Termín: říjen - duben
Výuka probíhá v prostorách

školy 1x týdně jednu vyučovací
hodinu (termín po domluvě)

Přihlášky možno podat i telefo-
nicky nebo elektronickou poštou

INFORMACE
tel. 596 411 063 

nebo 776 745 301 
www.zsmladeznicka.cz

Havířovští cvičenci předvedli 
své umění na festivalu v Olomouci

Početná skupina seniorů a mládeže Baníku Havířov a ŠSK ZŠ
K. Světlé reprezentovala Havířov na celostátním festivalu České
asociace sportu pro všechny v Olomouci.

Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov 
připravuje kurzy pro veřejnost 

Nabídka kurzů a celoživotního vzdělávání :

KLUBsten Karviná zve na exhibici ve stolním tenise 

a hudebně zábavnou show Ostrava se baví 
12.9. od 17 hodin - Bonver Aréna Ostrava

Moderuje Jiří Jekl

Program: ●●  17.00 - 17.30  Verona ●●  17.30 - 18.00 exhibice Petra

Korbela ●●  18.00 - 19.00 Dáda Patrasová se svojí Minidisco Show 
●●  19.00 - 19.30  Michal David ●●  19.45 - 21.00 Elán Revival

Foto: archiv

Ženský pěvecký sbor 
Canticorum

působící pod MKS Havířov, hledá

do svých řad další dívky či ženy,

které umějí zpívat a rády by

„přispěly“ svým hlasem. Na

repertoáru sboru najdete vokální

interpretaci hudby od raného

středověku přes klasiku až po

modernu. Zkoušky každý čtvrtek

od 18 hodin v KD P. Bezruče.
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Ceny jsou uváděny za 1. a 2. pololetí zvlášť
Sportovní a pohybové kroužky
Aerobic pro začátečníky i pokročilé, 300,-/500,- ,
Aerobic pro dospělé 240,/400,-
Florbal - pro kluky i holky 240,-/400,-
Stolní tenis pro neregistrované hráče 270,-/400,-
Bojové umění 300,-/500,-
Fitness - cvičení na strojích 240,-/400,-
Mat - šachy pro každého 240,-/400,-
Taneční-orientální i jiné tance 6 - 15let, 150,-/250,-
Břišní tance pro maminky s dětmi 150,-/250,-
Jóga pro mládež i dospělé 150,-/250,-
Cvičíme s Asterixem 7 - 12let, 
sportovní všehochuť  270,-/450,-
Žonglování 300,-/500,-
Taneční kroužek 6 - 17let, moderní tance
! Konkurz 22.9. 2008, Na Nábřeží!
Společenské tance, 8 - 14let, 400,-/600,-
Street dance, Break dance - moderní taneční styly
pro začátečníky i pokročilé  240,-/400,-
Sedmikrásky 4 - 9let, mažoretky 150,-/250,- 
Počítačové a technické kroužky
Práce na PC, obsluha, programování, internet, hry
on line, elektrolego, pro začátečníky i pokročilé
od 9let  240,-/400,-
Digitální fotografie-zpracování a úprava na PC, 
od 10 let 210,-/350,-
Filmová tvorba - od 12let, režie, kamera, střih,
herectví, dramaturgie… 240,-/400,-
Výtvarné a umělecké
Keramika - od 6let pro začátečníky i pokročilé
270,-/450,-
Točení na kruhu - od 10let  270,-/450,-

Výtvarné techniky pro malé i velké, široký výběr
výtvarných aktivit pro každého  270,-/450,-
Dekorace, aranžování, návrhářství od 10let,
nevšední nápady, doplňky   270,-/450,-
Píšťalka, zobcová flétna základy 7 - 9let 
240,-/400,-
Tajemství proutěného košíku  6 - 9let, hudebně-
dramatická a pohybová výchova  210,-/350,-
Malování rodičů s dětmi 1tř. a MŠ   270,-/450,-
Zlatý řez - příprava na talentové zkoušky  
270,-/450,-
Kytara, akordy, táborové písně  270,-/450,-
Hrajeme divadlo od 6 do 12let, také vyrábíme kos-
týmy, kulisy, dekorace   270,-/450,-
Divadelní 12 - 18let, pohyb, řeč, výraz 180,-/300,-
Kurzy pro mládež a dospělé
Smalt - základy práce s kovem, výroba šperků
300,-/měsíc
Keramické studio 150,-/měsíc
Keramika pro dospělé  300,-/měsíc
Kresba a malba na hedvábí   300,-/měsíc
Přírodovědné
Brontící od 6let, péče o zvířátka a rostliny 
270,-/450,-
Chobot pro nejmenší, hrátky se zvířátky  
270,-/450,-
Poupátko - od 6let, výroba dárků, výzdoba interié-
rů   240,-/400,-
Hry s medvídkem Pú - zvířátka, tanec zpěv, malo-
vání, hry pro nejmenší 240,-/400,-
Modelářské a rukodělné
Modelářství - letecké, lodní, plastikové, dřevomo-
deláři, mladý technik od 7let  240 ,-/400,-

Železniční modeláři   300,-/500,-
Moderní dívka od 8let, paráda na sebe i do bytu
180,-/300,-
Šikulové 6 - 7let, papír, dřevo, textil 150,-/250,-
Ostatní
Veselá vařečka od 9let, poznávání zemí prostřed-
nictvím kuchyní  150,-/250,-
Kuchtík 8 - 14let, vaření, stolování, lidové tradice
240,-/400,-
Dračí doupě, fantazy hry   210,-/350,-
Boulent - moderování a organizování akcí, žurna-
listika, od 10let  180,-/300,-
Kroužek první pomoci,  od 10let   300,-/500,-
Společenské hry - stolní a deskové hry  
240,-/400,-
Hranostaj od 9let, strategické myšlení, hry hlavola-
mů  210,-/350,-
Angličtina pro všechny    270,-/450,-
Vizážistky 10 - 15let, líčení a péče o zevnějšek
150,-/250,-
Matematika - doučování i příprava na SŠ,   
300,-/400,-

Informace: Asterix, Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, tel. č. 596 811 175

Asterix, M.Kudeříkové 14, Havířov-Město,
tel. č. 596 811 031

www.svcha.eu, e-mail: info@svcha.eu

Zveme děti i rodiče  na propagační akci  
19.9. 2008 od 14 h na nám. Republiky

a 20.9. 2008 od 8 do 12 h na 
den otevřených dveří v obou střediscích !

Středisko volného času Asterix nabízí od října 2008 široký výběr kroužků a kurzů 
pro děti, mládež i dospělé ve středisku Na Nábřeží 41, Havířov-Město 

a ve středisku ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město 

SVČ Asterix Na Nábřeží 41 (bývalý Dům dětí a mládeže) 

tel: 596 811 175, 596 811 031- na ulici M. Kudeříkové 

10.9. v 16.30 hod. Do nového „Diskusního klubu mládeže“- jsou

zváni všichni mladí lidé ve věku 15 - 18 let, kteří

chtějí diskutovat o filosofických otázkách nebo 

o čemkoli, co je trápí, vstup volný
10.9. v 17.00 hod. Setkání účastníků integrovaného pobytu 

H. Bečva s prohlídkou fotografií a videozáznamu.

Také můžeme znovu tvořit
19.9. od 15.00 hod. „Sejdeme se před Elánem“ - soutěže, malé

občerstvení a informace budou připraveny pro

všechny zájemce o práci v SVČ Asterix

20.9. od 9.00 hod. ZÚ Boulent - zve nové zájemce na první informač-
ní schůzku

Všem, kteří nemohou nebo nechtějí pravidelně navštěvovat zájmové krou-

žky, připomínáme: denně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin v SVČ

Asterix Na Nábřeží 41 je připravena nabídka spontánních aktivit:
● Herna stolního tenisu - jeden stůl 20 Kč na hodinu
● Posilovna - 20 Kč osoba/hodina (u nezletilých je nutný doprovod dospělé

osoby)
● Internet - 10 Kč osoba/hodina

● Herna mládeže - zdarma stolní fotbal, kulečník, billiard  

Studenti PF, pokud máte zájem vést ve volném čase jakýkoliv

zájmový útvar, přijďte se informovat do SVČ Asterix osobně, nebo
pošlete e-mail na adresu info@svcha.eu

DON BOSCO FEST - 27. 9. 2008 v 16.00 hod.
U příležitosti oslav 15 let od svého založení připravilo CSVČ

Havířov v letošním roce celou řadu zajímavých akcí.

Jednou z nich je Don Bosco Fest, který bude probíhat 

v letním kině Havířov. Účinkující:
1. EWA  FARNA - rodačka z Třince 

2. Hip-hop Khomator + DJ Vencza (Havířov)

Serial Info (Ostrava) Ryes + hoz (Opava)
Valdocco mcz - Lil Seint (Havířov)

3. Fireshow eXtremeFlamers

Vstupné 120 Kč pro veřejnost a 30 Kč pro děti střediska v předprodeji
(podmínkou je odevzdaná přihláška v novém školním roce). Pouze na kon-

cert Hip-hop možnost zakoupit vstupné na místě v ceně 40 Kč. Předprodej

lístků v informační centrech Havířov, Karviná, Český Těšín a Střediscích
volného času Don Bosko v Havířově-Městě a Havířově-Šumbarku.

1. Mažoretky
2. Kreativní pohyb 

a tanec
3. Hip-hop
4. Vaření
5. Výtvarka
6. Keramika
7. Fotbal
8. Florbal
9. Stolní tenis
10. Počítačové 

kroužky

11. Chovatelský
12. Železniční 

a modelářský
13. Taekwon-Do ITF
14. Gymnastika
15. Posilovna
16. Šikovné ruce
17. Dílny
18. Míčové hry
19. Zpívání při kytaře
20. Šprtec
21. Elektronik kroužek
22. Doučování

1. Stolní tenis
2. Fotbal
3. Florbal
4. Počítačové 

kroužky
5. Tance
6. Výtvarka
7. Zpívání u kytary
8. Hip-hop
9. Šikovné ruce
10. Dílny
11. Doučování

Seznam kroužků na školní rok 
2008/2009 Havířov-Město

Haškova 1, Havířov
tel.: 596 810 145

ASTERIX - středisko volného času Havířov 

Na Nábřeží 41, Havířov-Město, www.svcha.eu

31.8. neděle v 17 h - Ukončení prázdnin - koncert kapel:

Progresivní překližka, Deffekt, Nou Smouking...
13.9. sobota ve 14 h - 30. ročník Havířovský Hašle........

20.9. sobota ve 20.00 h - Sting revival..........
Více na www.jazzclub-havirov.com

Bližší informace o kroužcích můžete získat v jednotlivých střediscích
či na výše uvedených telefonních číslech. Předpokládané zahájení
veškeré činnosti střediska bude od 1. října 2008.

Havířov-Šumbark

Lomená 9, Havířov

tel.: 596 884 853

J
A
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Lyžařská škola Alpinia zahajuje svoji činnost 
22.9. 2008 v 17 hodin v tělocvičně ZŠ Mládežnická.

Bližší informace www.alpinia.estranky.cz nebo tel. 731 414 197
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Přijďte mezi nás a využijte
možnost vyplnit svým dětem

volný čas zajímavým sportem.

Sportovní krasobruslařský klub
AZ Havířov, o.s. - zve děti 
od 4 let k výuce bruslení 

a krasobruslení, pod vedením

zkušených trenérů.
Termín náboru: 11.9. v 16 h 
na sport. hřišti ZŠ Gorkého.

Celoroční možnost začít 

sportovat, informace a vše 
o dění na www.krasoklubaz.cz

tel. kontakty: 605 154 372,

724 204 666
e-mail:

skkazhavirov@seznam.cz

Skvělým výsledkem skončila pro havířovské basketbalistky účast
na Mistrovství Evropy v Maxibasketbalu v italském Pesaru. V turna-

ji bojovalo 104 týmů ze 14 evropských zemí v několika kategoriích

podle věku účastníků.Také Česká republika měla své zastoupení, a to
v mužích v kategorii 45+ a 55+ a v ženách 35+ a 45+.

Myši, hadi, zebry či sloni jsou letos
k vidění na obrázcích mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěže v oboru kresby
a grafiky „Krásná jako kvítka…“, kterou
již po osmnácté pořádá ZŠ Frýdecká
za podpory statutárního města Havířo-
va ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Havířov.

„Já a můj zvířecí kamarád“, letošní
téma soutěže, inspirovalo děti
k zobrazení kočiček, králíčků, koní,
slonů, pohádkových draků, domácích
i exotických zvířat, přísloví a pohádek
o zvířatech či her se zvířecím kama-
rádem. Vystaveno je kolem 200 obráz-
ků z 11 evropských zemí: České
republiky, Slovenska, Polska, Litvy,
Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Rumun-
ska, Srbska, Bulharska a Austrálie.

Je obdivuhodné, jak děti zvládají jed-
noduché i velmi náročné výtvarné tech-
niky: na výstavě najdeme zajímavé
kombinace kresebných a grafických
technik, tisky z koláže, tisky z vystři-
hovánky, suché jehly, linoryty od černo-
bílých až po osmibarevné.

Nad letošním 18. ročníkem převzala
záštitu další osobnost, známá herečka
a malířka  Iva Hüttnerová.

Slavnostní vernisáž spojená s vyhod-
nocením soutěže a oceněním nejlepších
obrázků se koná 5. září 2008 v 17 hodin
v Kulturním domě Leoše Janáčka
v Havířově. Hostem slavnostního vyhod-
nocení bude ředitel ZOO Ostrava Ing. Petr
Čolas a herec, kaskadér a milovník zvířat
Zdeněk Srstka.

ZŠ Frýdeckou ovládla zvířátka

Havířovské basketbalistky - veteránky 5. v Evropě

V ženské kategorii 35+ repre-
zentovaly ČR hráčky týmu Best off
Havířov, pro které byl tento turnaj
první mezinárodní zkušeností na
takto vysoké úrovni. Hráčky Havířo-
va se s tímto handicapem popraly
statečně. Staly se druhým
nejúspěšnějším týmem reprezentu-
jícím ČR a ve své kategorii, mimo-
chodem nejsilněji obsazené 12
celky, obsadily vynikající 5. místo.
Snad jen nedostatek zkušeností
a trocha štěstí zabránily tomu, aby
se umístily ještě lépe.

V základní skupině nejprve
porazily celek Německa o 18 bodů
a o den později pak ve smolném
zápase, kdy chyběla jedna z pivot-
manek pro zranění kotníku, podle-
hly o pouhé 4 body celku Ruska. To
je odsoudilo k zápasu s velice sil-
ným týmem druhé skupiny, Litvou
B, který nakonec skončil třetí. Pro-
hra o 15 bodů, kdy ostatní celky
prohrávaly až o 30, znamenala pro
Havířov účast ve skupině o 5. - 8.
místo. Tam už Havířovanky nenašly
přemožitele a po výhře o 25 bodů
nad Finkami a o 30 bodů nad

Lotyškami obsadily 5. místo.
Nechybělo mnoho a mohly se

prát o umístění na bedně.
Pro všechny hráčky to byla vyni-

kající zkušenost s mezinárodním
basketbalem, kterou jistě zúročí
příští rok, kdy se koná v Praze MS
v Maxibasketbalu, na které se již
kvalifikovaly.

V týmu Best off Havířov hrály
tyto hráčky: Renáta Holzerová,
Ivana Krakovská, Bohumila
Kubíčková, Helena Marková, Iveta
Rašková, Soňa Šimková, Martina
Šindlářová, Jana Válková a Kamila
Veselá. www.fimba.net

Šachista Baníku Havířov
nejlepším Čechem na šachovém šampionátu

28 hráčů z celého světa měřilo své síly začátkem prázdnin na hlavním
turnaji mistrovství světa v šachu tělesně postižených v Hrabyni. Po
nesmírně vyrovnaném průběhu (o vítězi rozhodovalo až půl bodu

pomocného kriteria - střední Bucholz) vyhrál reprezentant Ruska Stani-
slav Mikheev před Ukrajincem Igorem Yarmonovem a Polákem Bogda-

nem Bieluczykem. V ženách zvítězila Ruska Melnik Galina (celkově
devátá). Nejlepší z českých zástupců skončil na dvanáctém místě hráč
Baníku Havířov Martin Sekáč.

KURZ
KARATE 

TJ Start - SK Budo Havířov
pořádá Kurz karate a sebeobra-
ny. Karate je vhodné pro všech-
ny věkové kategorie, zejména
pro děti od 6 let a mládež. Jde
o jeden z nejvšestrannějších
sportů, který naučí zodpověd-
nosti. Podporuje zdravý vývoj
každého cvičence a přispívá ke
zlepšení psychické a fyzické
kondice.

SK Budo nabízí:
● Pestrou skladbu tréninku karate

obohacenou o prvky gymnastiky,
atletiky, strečinku a úpolových her

● Cvičení v jednom z předních
mládežnických klubů karate
v ČR

● Tréninkový proces vedený zkuše-
nými trenéry

● Dlouhodobou zkušenost v práci
s mládeží

● Trénink 3-5x týdně dle výkonnosti

● Cvičení ve skupinách dle věku

a výkonnosti
● Pravidelné soustředění a různé

sportovní akce
● Pestrá závodní činnost

● Řádné členství v SmSKe, ČSKe

a ČSTV

Nábor: od 3. do 30. září.

Zájemci se mohou přihlásit 

Po, St: 17 - 19 hodin

tělocvična SPSŠ Kolárova

(boční vchod)

Út, Čt: 17 - 18.30 hodin 

tělocvična ZŠ Kudeříkové 

zadní vchod).

Bližší informace 

tel. 604 262 607 

a na www.skbudo.cz

TJ Baník Havířov, Oddíl ASPV
pořádá

CVIČENÍ PRO ŽENY
v tělocvičně ZŠ K. Světlé 

út    19 - 20  aerobic + posilování                 Alice
út    19 - 20  zdravotní a posilovací cvičení 

+balony... Lída

čt    19 - 20  aerobic + posilování  + stepy  Vanda
První cvičení je zdarma!!!!!!!!!!

Začínáme 2. 9. 2008

zve na ukázkovou hodinu

zdravotního cvičení
23. září v 18 hod.

v tělocvičně ZŠ Školní.

Cvičení vedou akreditovaní
instruktoři      

Přezůvky s sebou

Pravidelná skupina bude 
každé úterý od 18 hod.
Bližší informace získáte

www.taoist.cz 

Ve školním roce 2008/2009 
bude na sportovní ZŠ 

M. Kudeříkové tradičně otevřena

atletická přípravka
- zahajuje v týdnu od 15. září 

Přípravka je určena dětem od první
do páté třídy a je orientována na
všestrannou sportovní přípravu se
zaměřením na atletiku. Děti se
budou již účastnit vybraných atle-
tických soutěží. Tréninky probíhají
za dobrého počasí venku na hřišti
školy, za nepříznivého počasí
v tělocvičnách s umělým povr-
chem, pod vedením zkušených
trenérů atletiky - pedagogů. Trénin-
ky přípravky budou jednou v týdnu
pro nejmladší a dvakrát v týdnu
pro starší děti. Vítáni jsou i mladí
sportovci z 5. až 9. ročníků ZŠ,
kteří potřebují doplnit svou sportov-
ní přípravu o atletickou průpravu.
Bude jim umožněno trénovat se
sportovními třídami, v případě
zájmu lze vyřešit přestup do spor-
tovních tříd.

Přesné termíny tréninků 

jednotlivých skupin se dozvíte 

v první polovině září na 

tel. 604 556 378 (J. Zinecker),

596 811 239 (sekretariát školy)

nebo na
www.atletikakuderikova.estranky.cz

či www.zsmk.cz

Tai či - cvičení 

nejen pro zdraví

Gymnázium Studentská 
každé pondělí od 18.30 hod.

Kurz zahajuje 6.10.
Info na

taichihavirov@seznam.cz nebo

737 28 61 61, 604 151 068

KRASOBRUSLENÍ

Můj sen jezdit na koni - Květoslava Pavelková, 12 let, ZŠ Frýdecká Havířov

Sdružení Taoistického Tai Chi
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Z redakční pošty
Poděkování

- u příležitosti mého odchodu
do důchodu  chci poděkovat 

MUDr. J. Milerské 
a MUDr. M. Milerskému,

spolupracovníkům 

a všem pacientům,
za projevenou lásku.

“Všechny jsem Vás měla moc
ráda, i když to mezi námi někdy
jiskřilo”. Ludmila Štěpánová, 

zdravotní sestra 

Mezinárodní soutěž
pro kuřáky 

Přestaň a vyhraj 2008
1. - 28. října 2008

Kouření cigaret se stává obrovskou
celosvětovou epidemií. Již nyní se
odhadují počty úmrtí na následky
kouření na více než čtyři miliony
ročně. Přibližně polovina kuřáků
kvůli svému kuřáckému návyku
zemře a polovina z nich ztratí okolo
20 let života.
Naopak přestat kouřit se vyplatí
a nikdy na to není dost pozdě. Zdra-
ví se začne zlepšovat okamžitě.
Riziko srdečního infarktu se značně
snižuje již během dvou až tří let, rizi-
ko vzniku rakoviny o něco později.
Přestat kouřit není snadné. Ale
podařilo se to již milionům lidí. Je
k tomu zapotřebí vlastní přání přes-
tat kouřit, odhodlání, určitá zkuše-
nost a podpora.

Podmínky účasti v soutěži:
Zúčastnit se může každý kuřák ve
věku 18 let a více, který v den
zahájení soutěže kouří alespoň
jednu cigaretu denně po dobu
nejméně jednoho roku. Jejich
povinností je přestat kouřit na dobu
čtyř týdnů trvání soutěže. Případní
vítězi podstoupí jednoduchý biolo-
gický test, který ověří, zda dodrželi
pravidla soutěže. Zájemci o účast
v soutěži vyplní přihlášku
a zašlou ji na adresu:

Přestaň a vyhraj
Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48
100 42 Praha 10

Přihláška on-line na www.szu.cz

Do losování o ceny budou zahrnuti
ti účastníci, kteří zašlou řádně
a úplně vyplněné a podepsané
přihlášky nejpozději do 30. září
2008 a kteří po dobu trvání soutěže
- tj. od 1. října do 28. října 2008 -
vůbec nebudou kouřit.
Losování bude provedeno ihned po
ukončení soutěžního období ze
všech účastníků, kteří zaslali platné
přihlášky. Případní vítězi budou
okamžitě kontaktováni. Ceny
budou předávány na základě čest-
ného prohlášení účastníka, že se
po celou dobu soutěže zdržel kou-
ření, potvrzeného svědkem.
Dodržení závazku nekouření bude
u vítězů ověřováno laboratorně.

Hlavní cenou soutěže 
je zahraniční zájezd.

Informace:
MUDr. Hana Sovinová, Státní

zdravotní ústav, tel.: 267082328,
e-mail: sovinova@szu.cz

23.8. 15.00 Tatra Smíchov

6.9. 14.00 Sparta Praha    

(Ostrava)

20.9. 11.00 JIMI RC            

Vyškov

11.10. 14:00 RC Říčany

Kromě extraligy havířovští fandové

ragby uvidí mezinárodní utkání, do

Havířova přijede vysokoškolský tým

Queens´ College z Cambridge.

21.9. 18.00   Queens´ College

Cambridge

Nábor mládeže

RC Havířov uvítá zájemce 

o ragby (chlapce i dívky od 8 do
19 let) každé úterý a čtvrtek 

od 17 hodin na hřišti 

u městské sportovní haly.

Program utkání ragbyové extraligy
Ragbisté RC Havířov, kteří na jaře znovu vybojovali účast v nejvyšší
soutěži, budou hrát kvůli jednokolovému systému extraligy doma jen
4 utkání, navíc 6. září budou hrát v Ostravě, neboť v Městském spor-
tovním areálu se konají Havířovské hornické slavnosti.

Recitál Jarmily Paclové 
Flétnové koncerty
Koncert studentky 

Vysoké umělecké školy v Grazu

(Rakousko).
24.9. 2008 v 18 hodin.

Marcela BURIANOVÁ - KOLÁŽE

24.9. - 24.10. 2008

Zahájení výstavy ve středu 
24. 9. 2008 v 18 hodin

ZUŠ nabízí ve školním roce
2008/2009  

pro děti od 5 let výuku
v hudebním oboru
● přípravná hudební výchova 
● hra na hudební nástroj (klavír,

housle, violoncello, kytara, bas.
kytara, bicí, el. klávesy, akorde-
on, dechové nástroje - zobcová,
příčná flétna, trubka, saxofon,
fagot, ...)

● sólový zpěv, sborový zpěv
v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru 
(klasika, moderní tanec....) 
Maniak aerobik
ve výtvarném oboru 
(malba, grafika, keramika, tvůrčí
fotografie....) 
Dále ZUŠ B. Martinů pořádá
kurzy pro dospělé :
Tvůrčí fotografie
Keramika
Figurální kreslení
Točení na kruhu a práce se sádrou
Přihlášky do všech oborů na škol-
ní rok 2008/2009 je možné
podávat
na ředitelství ZUŠ B. Martinů, 
Na Schodech 1, Havířov-Město
tel : 596 813 128.
tel/fax : 596 811 490
www.zusbm.cz
e-mail: zus.b.martinu@volny.cz

Základní umělecká škola 
Bohuslava Martinů 

Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz

www.zusbm.cz

ZUŠ B. Martinů přijme učitele

sólového a sborového zpěvu

od školního roku 2008/2009.

Další informace:

tel : 596 813 128

Senioři, protáhněte své tělo!
Klub věrných turistů při Institutu vzdělávání Havířov pořádá

každý týden jeden ze svých šlapáčků kolem Havířova. „Přidejte se

k nám ať poznáte okolí svého města, stojí to opravdu za to. A za druhé

v přírodě načerpáte sílu a energii do dalších let. Neváhejte a rozšiřte

naše řady - rádi vás přivítáme mezi sebe,“ vzkazují pořadatelé.
Program na září:

20. září - autobusový zájezd do Jeseníků s návštěvou největší muzejní

expozice čs. opevnění s turistikou kolem Červenohorského sedla, odjezd
v 5.30 z velkého parkoviště u haly Slávie, cena 310 Kč. Přihlášky přijímá

telefonicky p. Stachová - 603 739 725. Závazné přihlášky a výběr peněz

2. a 9. září vždy v 18 hodin v Pizzerii na Slavii.
25. září - pěší pochod kolem řeky Lučiny. Sraz před OD Kaufland u AN
ve 13.30 hodin.

Na říjen Klub věrných turistů plánuje opékání párků, návštěvu Ostrav-

ského hradu a dále celodenní výlet do ZOO Ostrava - pokud počasí dovo-
lí pěšky ... A budou to opět i pěší vycházky do okolí.

Vše podstatné i na internetu: www.kvtivr.estranky.cz

Výzva k aktualizaci Katalogu volnočasových aktivit

Uzávěrka aktualizace Katalogu volnočasových aktivit pro děti 
a mládež v Havířově na www.havirov-city.cz je 15. září.

Požadavky na úpravu stávajících údajů nebo zařazení nových klubů,

organizací a spolků posílejte na adresu redakce@havirov-city.cz

Charitativní koncert
pěvecko-hudební soubor

PRZYJAŹŃ z Karviné
dir. Josef Wierzgoń

neděle 21. 9. 2008 - 15 h
evangelický kostel 

Havířov-Prostřední Suchá,

Stará ul.

Sbírka z koncertu bude věnována
na přestavbu střediska pro děti 
z Černobylu v Rodnikové Hutě 

na Ukrajině (iniciativa Sdružení
Pomoc Těšínského Slezska)

Rozloučení s prázdninami
neděle 31. 8. 2008 v 15 h

evangelický kostel 
v Havířově-Prostřední Suché

Stará ul.
dětská bohoslužba 

s požehnáním pro školáky
radovánky na zahradě u kostela

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
oddělení hudby a umění,

Pavlovova 2, Havířov-Město
tel. 596 813 622

Městská knihovna Havířov
Šrámkova 2

Vladislav Jasiok - Portréty

Výstava fotografií
září - říjen 2008

●

Dlouhodobé akce v knihovně:
● Škola naruby 

- projekt společného čtení 
rodičů a dětí - dětská odd.

● Kamarádka knihovna 
- dětská odd.

Galerie Spirála
Dělnická 18, Havířov-Město

zve v úterý 16. 9. v 18 hodin

na křest knih 
havířovských autorů

Iva Savková:
Návraty ze samoty

Bohumil Kubíček:
Meditace starého klauna
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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

152/08

147/08

148/08

151/08

145/08
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specializujeme se 
na francouzské palačinky 

✔ sladké, masové, vegetariánské
✔ polévky, steaky, zel. saláty aj.
✔ nekuřácké prostředí

✔ oddělený salonek pro kuřáky
U Stromovky 7, Havířov-Město

Boršičanka 
otevřeno denně od 11 do 22 h

777 086 739

Nově otevřená 
stylová restaurace

Le Petit Paris

155/08
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Přijmeme sezónní pracovníky
na česání jablek 

v měsíci září a říjnu.
Pracovní doba

Po - Pá 6.30 - 15.00 h

Informace:
Sady Životice spol. s.r.o.:

osobně každé úterý 8 - 12 h

Telefonicky: 596 436 341 (8 - 12 1
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AQ UA A E R O B I C  
na bazénu v Havířově-Šumbarku.

Více na www.aquaaerobic.ic.cz

604 305 870 - K. Mahdalová

158/08

159/08

Instalace Windows + záloha 

celého systému u Vás doma

732 470 503

Výroba webových stránek a prezentací
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N e j d o s t u p n ě j š í  p ů j č k y  

bankovní i nebankovní sektor

vyplácíme exekuce

Pro velkou vytíženost 

nabízíme možnost spolupráce.

Ha 736 643 788, 737 187 541

POZOR! NOVINKA!
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PŘIJMEME 
větší počet 
brigádníků 

na výpomoc
vyplňování 

formulářů 
na dobu 

3 měsíců.
Dobré platové
podmínky!!!

603 511 382,
733 525 338
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v Horních Tošanovicích krásné

místo u lesa, dojezd po zpevněné

komunikaci, všechny sítě, rozpar-

celováno - možnost výběru. Stra-

tegická lokalita mezi Č. Těšínem,

Frýdkem Místkem a Havířovem.

Tel.: 604 999 442, 731 227 551

P R O D E J  
stavebních pozemků

166/08

Soukromá výuka angličtiny
Tel.: 736 150 119, 597 587 438

154/08



RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, redakce@havirov-city.cz, tel.: 596 803 398, vydává Městské
kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020,
kratochvilova@mkshavirov.cz, tisk: Tiskárna Ringier Print, Ostrava, registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 10.9.,
náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta - Havířov 1, N E P R O D E J N É

Upozorňujeme občany přilehlých ulic na prodlouženou hudební produkci.
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