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Havířov se stal vítězem soutěže Město stromů,
kterou uspořádala Nadace Partnerství. Získal tak
na jeden rok titul Město stromů a prémii ve výši
50 tisíc korun.

Celoroční ekologicko-osvětová kampaň, jejímž cílem
je podnítit zájem obyvatel všech věko-
vých skupin o ochranu životního prostře-
dí a vyvolat pozitivní vztah k přírodě,
symbolizované stromy, bude oficiálně
zahájena v říjnu a bude trvat 12 měsíců.
Havířov převezme symbolické žezlo
Města stromů od představitelů Krnova.
Malí i velcí obyvatelé Havířova a okolí se mohou těšit na
dvanáct měsíců plných zajímavých akcí s tematikou
stromů a jejich ochrany. „Protože po celou dobu exis-
tence města je jeho jméno spojeno s přívlastkem
město zeleně a také město květů, rozhodli jsme se
v letošním roce přihlásit do soutěže Město stromů, aby-

chom náš přístup k ochraně životního prostředí v sym-
bióze s kvalitním prostředím pro bydlení představili
široké veřejnosti,“ uvedl primátor města František Cho-
bot. „Péče o veřejnou zeleň je jednou z našich priorit
v dlouhodobé koncepci života obyvatel města,“ dodal

primátor.
Cílem kampaně je zapojit veřejnost

a zejména mládež do „malých“ aktivit,
které zlepšují jak životní prostředí ve
městě, tak prostor pro život zvířat v jeho
centru i bezprostřední blízkosti.

„Do projektu Město zeleně - město
budoucnosti jsme začlenili 19 různých aktivit, které bude-
me se zapojením veřejnosti realizovat ještě v letošním roce
a v roce příštím. Pro kampaň Město stromů připravujeme
speciální internetové stránky, na kterých budou informace
o plánovaných aktivitách, vyhodnocení akcí i fotografie,“
přiblížil primátor.

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: Naše město - naše klima! Vyberte si z pestré nabídky 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 2009
Program Evropského týdne mobility najdete na straně 4 a bližší informace pak aktuálně v denním tisku a na www.havirov-city.cz

POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova

pondělí 14. září 2009
od 8 hodin v sále 

Kulturního domu Radost.

Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 2.11. 2009.

Také pohled z ptačí perspektivy dokazuje, že si Havířov titul Město stromů plně zaslouží.

Foto: Leoš Michálek

Symbolické žezlo a titul Město stromů 

poputuje do Havířova

Mottem 
našeho projektu 
je „Zelené město

město budoucnosti“



2

MĚSTO HAVÍŘOV

vyhlašuje kontinuální

Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace

v Integrovaném operačním programu (dále jen IPRM) 

v oblasti intervence 5.2

1. Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci IPRM „Zóna Šum-
bark II Za Teslou“ Podporovaná aktivita 5.2a - Revitalizace veřej-
ných prostranství

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované v rámci IPRM

města Havířova - problémová zóna Šumbark II Za Teslou 
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Oprávněný žadatel:

- Město Havířov

2. Výzva k podávání žádostí  o dotaci v rámci IPRM 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ Podporovaná aktivita 5.2b 

- Regenerace bytových domů

Oprávnění žadatelé:
- obce, 
- bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991

Sb. obchodní zákoník), 

- vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle
zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), 

- další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům 

V rámci podporované aktivity IPRM mohou vlastníci bytových domů
v určené zóně - „Zóna Šumbark II Za Teslou“, požádat o dotace EU,

např. na projekty zateplení domů, výměny oken, modernizace otopné
soustavy, výtahů apod.

Podpora bude poskytována pouze v uvedené zóně - viz web níže.

Tištěné žádosti bude přijímat manažer IPRM, 

Ing. Hana Navrátilová, oddělení VVSR MMH tel. 596 803 202

Znění výzev včetně dalších důležitých informací najdete na:

www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-
rozvoje-mesta/integrovany-operacni-program.html

V souladu s platnými předpisy schválila rada města zvýšení regu-
lovaného nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova, a to od
1. ledna 2010. Rada města schválila navýšení nájemného v městských

bytech na základě zákona na 50 Kč/m2/měsíc, ale kvůli špatné ekono-
mické situaci obyvatel radní schválili slevu na rok 2010 ve výši 25 %
pro všechny, kterých se navýšení dotkne, a slevu 35 % pro ty, kteří
bydlí v bezbariérových bytech a bytech bez centrálního zásobování
teplem.

Jedná se o poslední navýšení nájemného dle zákona č. 107/2006.
V současné době žádný zákonný předpis neřeší, jak bude moci být zvyšo-
váno nájemné v následujících obdobích. Předpokládá se, že další zvyšo-
vání bude možné pouze na základě vzájemné dohody pronajímatele
a nájemce, případně rozhodnutím soudu. V původním návrhu, který rada
projednávala, bylo poskytnout v roce 2010 slevu ve výši 20%. „Vzhledem
k tíživé ekonomické situaci našich obyvatel a také vysoké nezaměstnanosti
v našem regionu jsem navrhl slevu ve výši 25 % pro rok 2010 a 15% slevu
pro rok 2011. Radní města můj návrh podpořili," uvedl náměstek primáto-
ra Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Nájemné v městských bytech bude vyšší
Rada schválila zvýšení regulovaného nájemného v maximální výši

(50,02 Kč/m2) s tím, že pro celý rok 2010 bude všem nájemníkům v měst-
ských bytech, kterých se toto zvýšení nájmů dotkne, poskytnuta 25% sleva
z tohoto schváleného nájemného, to znamená, že budou hradit jen 37,50

Kč/m2. Slevu 35 % (32,50 Kč/m2) budou mít v roce 2010 všichni, kteří bydlí

v městských bytech bezbariérových a v bytech bez centrálního zásobování

teplem (dříve byty II. kategorie s lokálním vytápěním). Orientačně lze říct,

že nájemné bude v roce 2010 zvýšeno u nejmenších bytů o 140 Kč, u bytů

4+1 zhruba o 400 Kč měsíčně, tzn. o 17 % vyšší oproti stávající ceně. Rada

rovněž rozhodla o poskytnutí slevy pro rok 2011 ve výši 15 % z celkové

částky, tj. na 42,50 Kč/m2, a pro bezbariérové byty a byty bez centrálního

zásobování teplem slevu 20 %. Město jako vlastník bytového fondu si tím

zachová možnost v budoucnu navýšit nájemné na maximální výši dle záko-

na (50,02 Kč/m2) bez nutnosti řešit navýšení soudní cestou. Stanovená

hranice nájemného ve výši 50 Kč/m2 pro města nad 50 tisíc obyvatel
Moravskoslezského kraje je druhá nejnižší v České republice.

Zvýšením nájemného se přiblížíme skutečným nákladům 
Je nutno zdůraznit, že veškeré finanční prostředky vybrané na

nájemném v městských bytech (např. za rok 2008 to bylo 135 mil. Kč) jsou
již tradičně používány výhradně na opravy, investice a správu bytového
fondu vč. splátek úvěrů na bytový fond. Peníze z nájemného nebyly nikdy
použity k jiným účelům. Kromě toho město navíc vkládá do velkých sanací
panelových domů ročně kolem 40 až 50 mil. Kč z vlastního rozpočtu. Město
si také vzalo úvěr na opravy ve výši 150 mil. Kč s tím, že tato částka bude
použita na opravy v r. 2009 až 2010 a splacena do r. 2016. V letech 2010
až 2013 bude v lokalitě  Šumbark Za Teslou realizován komplexní Evrop-
ský projekt, jehož součástí je i sanace panelových domů v rozsahu
160 mil. Kč s dotací cca 40%.

Orientační tabulka vzorových bytů jednotlivých velikostí:

Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV bude pořádat za finanční spolu-

účasti Magistrátu města Havířova další kurzy obsluhy PC pro senio-
ry, kteří se seznámí se základní obsluhou PC a internetem prostřed-

nictvím intenzivního 25hodinového kurzu.
Účastník bude hradit 800 Kč/kurz.

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

Pravděpodobné zahájení kurzu září - říjen.

Školení osobních asistentů v sociálních službách
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV bude pořádat za finanční spoluúčas-

ti Magistrátu města Havířova akreditovaný kurz osobních asistentů
v sociálních službách.

Účastník bude hradit 3 200 Kč/kurz.

Výuka bude probíhat v učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na ulici

Mánesova 1, Havířov-Město v budově základní školy (bývalá ZvŠ).
Pravděpodobné zahájení kurzu září - říjen.

Nájemné v městských bytech bude vyšší

Velikost bytu Současné nájemné Navýšené nájemné Navýšené nájemné

(31,80 Kč/ m2) se slevou 25% dle sdělení MMR 

(37,50,- Kč/ m2) (50,02 Kč/ m2)
0+1 760,- Kč 890,- Kč 1.200,- Kč
1+1 1.200,- Kč 1.400,- Kč 1.900,- Kč

2+1 1.600,- Kč 1.880,- Kč 2.500,- Kč

3+1 2.200,- Kč 2.600,- Kč 3.500,- Kč

4+1 2.300,- Kč 2.700,- Kč 3.650,- Kč

Památku nevinných obětí, 36 občanů Životic a okolních obcí, které zavraž-
dili příslušníci gestapa 6. srpna 1944, uctili účastníci pietního shromáž-
dění u Životického památníku. Vzpomínkový akt uspořádalo město

Havířov spolu s Muzeem Těšínska, Městským kulturním střediskem,

Českým svazem bojovníků za svobodu a hlavním výborem PZKO.

Přihlásit se můžete na tel. čísle 605 427 843 - pondělí - pátek
v době od 10.00 do 15.00 hod. do 10.9. 2009.

Foto: Josef Talaš

Senioři objevují taje informačních technologií
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Tradičního turnaje v přehazované Dřevěnice 2009 se i letos zúčast-
nilo družstvo klientů Santé - domova pro osoby se zdravotním posti-
žením. Sestavu tvořilo sedm uživatelů - Jiří Demetr, Marek Zajonc,
Petr Voznica, Vítězslav Suchý, Miroslav Valášek, Martin Szurman

a Petr Valíček, jako doprovod v rolích trenérů jeli Zdeněk Krejza a Jiří

Kubiczek. Odjížděli s ambicemi získat jednu z medailí. Tento cíl a sen

se jim splnil.
„Byli jsme zvědaví, jak naši sportovci zužitkují tvrdý trénink a slibnou

formu,“ řekl vychovatel a trenér družstva Jiří Kubiczek.

První zápas čekal Havířovské proti nezkušenému mužstvu SK Hurá

Praha. Naši jasně dominovali a zápas spíše posloužil jako dobrý trénink.
„Na úvod turnaje nás ale nic lepšího nemohlo potkat. Ve druhém zápase
nás soupeř SK Atletic Kvasiny potrápil již více. Přesto jsme vyhráli, když
dominovali především naši smečaři Jirka s Víťou. Do třetice se nám už zví-
tězit nepodařilo,“ popsal průběh turnaje Jiří Kubiczek. „Stejně jako loni tak
i letos jsme zůstali na štítě SK Světáci Tloskov. Plně se odkryla naše sla-
bina, kdy nedokážeme pokrýt celý kurt, čehož soupeř dokázal znamenitě
využívat. Byli jsme tak „odsouzeni“ k zápasu o třetí místo, který na nás
čekal v neděli dopoledne. Tíhu boje o medaile si naši borci snažili nepři-
pouštět, přesto první set těsně prohráli s SK Pážata Mladá Boleslav.
Naštěstí ve druhém setu dokázali srovnat krok, když smečaře kvalitně
podpořili zbývající hráči v poli. Ve třetím setu už soupeř tahal za kratší
konec provázku a naši reprezentanti nezadržitelně směřovali za svou první
medailí. Radost byla veliká a zasloužená.

Cíl byl splněn a můžeme se již teď těšit na další ročník. V záloze máme
připravena některá želízka do ohně - jako např. perspektivního smečaře
Stanislava Ryšánka nebo velmi dobrého chytače do pole Vladimíra Šust-
ka, kteří se letos ještě necítili na to, aby jeli s námi. Příští rok tak budeme
možná ještě silnější a můžeme pomýšlet na vyšší mety,“ dodal vychovatel.

Klienti Santé dovezli bronz 
z turnaje v přehazované 

Odbor územního rozvoje a Odbor komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova 

OZNAMUJÍ

PROJEDNÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
MĚSTA HAVÍŘOVA - III. ETAPY - NÁVRHOVÉ ČÁSTI - KONEČNÉHO NÁVRHU

Textová a grafická část - III.etapy - návrhové části - konečného návrhu -
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova (dále jen

KRDI) bude vystavena k nahlédnutí v době 
od 14.8. 2009 do 14.9. 2009

na Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje, Svornosti 2,
Havířov-Město, v kanceláři B 619 denně, a to v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00, ve čtvrtek od 8.00 do 14.00, v úterý a  pátek od 8.00
do 12.00 hod.

Z důvodu následného vyhodnocení projednání a vypracování materiálu
pro projednání v Pracovní skupině, v Radě města Havířova a schválení
v Zastupitelstvu města Havířova může každý podat své připomínky, a to
nejpozději do pondělí 14.9. 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Návaznost na dříve zpracované dokumentace a zdůvodnění dokumentu
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je základní dokument formulu-
jící strategii řízení organizace dopravy v rámci rozhodování na území
města Havířova ve všech druzích dopravy. Dokument bude sloužit jako
podklad všem organizačním složkám statutárního města. Dokument je
koordinován s vydanou změnou č.13 ÚPn města Havířova - aktualizace
územního plánu.
Důvodem pro pořízení dokumentu je absence obdobného materiálu pro

řízení města v tomto oboru a zastaralost Generálního dopravního plánu

města Havířova, jehož návrhové období vypršelo v roce 2005. V nepo-

slední řadě je důvodem pro pořízení rozpracování krajské koncepce roz-

voje dopravy do podmínek města.

Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno hranicemi města Havířova (katastrální území

Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-Město, Prostřední Suchá,

Šumbark). Návaznosti do okolních katastrů budou řešeny v souladu

s platnou územně plánovací dokumentací.

Připomínky adresujte:

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, Svornosti 2,

736 01 Havířov-Město a pokud možno taktéž na 

e-mail: uzemroz@havirov-city.cz

I. Stanoviště kontejnerů
1. - 10. den v měsíci:

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

Na Pavlasůvce (žel. stanice) 
Havířov-Životice:

Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod

Havířov-Datyně:
J. Kotase - točna

II. Stanoviště kontejnerů 
20. - 30. den v měsíci:

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

Nový Svět (ZO), 
Havířov-Bludovice:
Hraniční, Květná

Havířov-Životice: Podélná (Osinky)

III. Stanoviště kontejnerů 
1.9. - 3.9.

1. máje, P. Bezruče, Kpt. Vajdy,
Lidická (u č. 52a), Gen. Svobody,

Na Dolanech  

4.9. - 7.9.
Atriová, Čs. armády, J. Wericha,

Lipová, Větrná, Želivského, 
Lazecká

8.9. - 10.9.
Jaselská, Klidná, Mickiewiczova,

Letní, Petřvaldská-točna, U Pošty,
Mládí  

11.9. - 14.9.
E. Krásnohorské, Kosmonautů,

Školní u gar., Mládežnická, 
Žákovská, Bludovická

15.9. - 17.9.
Balzacova, J. Gagarina, Soví,

Kubelíkova, Matuškova, 
Kpt. Nálepky, Majakovského

18.9. - 21.9.
Frýdecká-Stružník, M. Pujmanové,
Slovanská, Radniční, K. V. Raise,

Moravská

22.9. - 24.9.
Petřvaldská (pož. zbrojnice), 

U Lesa, Železničářů, 
M. Kudeříkové, Družstevnická,

Točitá

25.9. - 28.9
Na Pacalůvce, Jarošova ZŠ,
Nákupní, Mezidolí-U Sosáka, 

Prachatická x Nad Tratí, Dvořákova

29.9. -1.10.
Nad Tratí x Na Kopci, Tajovského,

Moskevská-park., G. Klimenta, 
E. Destinnové, Svážná, Olšová

Harmonogram přistavení VPK září 2009

Foto: archiv

Město Havířov v měsíci říjnu
nově otevře devátý ročník čtyřse-

mestrálního studia seniorů Akade-
mie III. věku Havířov v letech 2009

- 2011.
Posluchači se mohou vzdělávat

v předmětech: výpočetní technika,
angličtina a další cizí jazyk dle

zájmu uchazečů, psychologie,
zdravý životní styl, poruchy pohy-

bového ústrojí, práce s internetem,
finanční poradenství, sociální politi-
ka, komunální politika, věda, kultu-

ra, Evropská unie, historie a polito-

logie, zeměpis a geografie, vesmír
a astronomie, občanské a trestní
právo…

Podmínkou pro zařazení do Aka-

demie III. věku Havířov je řádné
vyplnění přihlášky, úhrada kur-
zovného/semestr, uchazeč musí

být občanem města Havířova ve sta-

robním nebo invalidním důchodu.
Nové čtyř semestrální studium

seniorů je určeno pro začátečníky

a není určeno pro absolventy
dřívějších akademií pořádaných

městem Havířov.

Zájemci o studium se mohou

přihlásit na VŠSS, ICV 
ul. Nezvala 801.

Info: 553 401 164,

724 791 680 - p. Bělavová

NÁHRADNÍ TERMÍN OČKOVÁNÍ PSŮ 
3.9. 2009 od 14 do 17 hod.

Veterinární klinika v Prostřední Suché 

STUDOVAT SE DÁ V KAŽDÉM VĚKU
Akademie III. věku Havířov 
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EVROPSKY TYDEN 

MOBILITY 
16. 19. ZARI

HLEDANI PRAMENE 

sTreda 16. 9.  15.00 18.00
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Voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá Magistrát města Havířova, odbor
vnitřních věcí, na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu buď osobně na Magist-
rátu města Havířova, odboru vnitřních věcí, kancelář č. A-120 nebo píse-
mným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb - tj. do 2.10. 2009 na Magistrát

města Havířova, odbor vnitřních věcí.
Magistrát města Havířova předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb - od 24.9. 2009 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu v kanceláři č. A-120, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část  Havířov-Město
okrsek
1. ZUŠ B. Martinů             Na Schodech 1          Havířov-Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov-Město
3. Základní škola                                   A Svornosti 4 Havířov-Město
4. Základní škola                                  B Svornosti 4 Havířov-Město
5. Mateřská škola Československé armády 5 Havířov-Město
6. Gymnázium                                         Komenského 2 Havířov-Město
7. Základní škola                                       A Gorkého 1 Havířov-Město
8. Základní škola B Gorkého 1 Havířov-Město
9. Mateřská škola A Místní 3 Havířov-Město
10. Mateřská škola B Místní 3 Havířov-Město
11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov-Město
12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov-Město
13. ROSA - Dětský denní stacionář Lípová 12 Havířov-Město

14. Městská knihovna Pavlovova 2 Havířov-Město

15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov-Město
16. Vysoká škola sociálně správní A Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město
17. Vysoká škola sociálně správní B Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město

18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov-Město

19. Základní škola                            C Svornosti 4 Havířov-Město
20. Společenský dům Reneta                      A Dlouhá třída 19 Havířov-Město
21. Společenský dům Reneta                     B Dlouhá třída 19 Havířov-Město

22. Střední průmysl.škola elektrotechnická Makarenkova 1 Havířov-Město

23. Základní škola                                      A 1.máje 10a Havířov-Město
24. Základní škola                                      B 1.máje 10a Havířov-Město
25. Základní škola                                      C 1.máje 10a Havířov-Město

26. Školní jídelna                                     Majakovského 8a Havířov-Město

27. Základní škola                                      A Žákovská 1 Havířov-Město
28. Základní škola                                      B Žákovská 1 Havířov-Město
29. Základní škola Mánesova 1 Havířov-Město

30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov-Město

31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov-Město
32. Základní škola                                      A Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov-Město

34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město

35. Základní škola                                      B Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
Voleb. Místnosti pro hlasování pro část  Havířov-Bludovice

okrsek 
36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov-Podlesí

37. Základní škola Selská 14 Havířov-Bludovice

38. Dům PZKO U Zborůvky 12 Havířov-Bludovice
Voleb. Místnosti pro  hlasování  pro část  Havířov-Podlesí

okrsek
39. Základní škola                                      A Mládežnická 11 Havířov-Podlesí

40. Základní škola                                      B Mládežnická 11 Havířov-Podlesí

41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov-Podlesí
42. Vzdělávací akademie                            A Tajovského 2 Havířov-Podlesí

43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov-Podlesí

44. Gymnázium Studenská 11 Havířov-Podlesí
45. Vzdělávací akademie                            B Tajovského 2 Havířov-Podlesí
46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov-Podlesí
47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov-Podlesí
48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov-Podlesí
49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov-Podlesí
50. Střední průmyslová škola stavební         A Kollárova 2 Havířov-Podlesí
51. Střední průmyslová škola stavební          B Kollárova 2 Havířov-Podlesí
52. Základní škola                                      A Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
53. Základní škola                                      B Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
54. Základní umělecká škola                       A Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí
55. Základní umělecká škola                       B Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí
Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Šumbark
okrsek 

56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov-Šumbark
57. Základní škola                                      A Školní 1 Havířov-Šumbark
58. Základní škola                                      B Školní 1 Havířov-Šumbark

59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov-Šumbark

60. Základní škola Jarošova 33 Havířov-Šumbark
61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov-Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov-Šumbark

63. Základní škola                                     A Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark

64. Základní škola                                     B Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
65. Základní škola                                     C Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
66. Základní škola                                     A Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark

67. Základní škola                                     B Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark

68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov-Šumbark
69. Základní škola                                     C Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov-Šumbark

71. Základní škola                                     A Moravská 29 Havířov-Šumbark

72. Základní škola                                     B Moravská 29 Havířov-Šumbark
Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Prostřední Suchá
okrsek 

73. Hotelový dům Impuls                            U Hřiště 13b Havířov-Pr.Suchá

74. Základní škola A Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr.Suchá
75. Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kapitána Jasioka 50 Havířov-Pr.Suchá
76. Základní škola B Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr.Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Dolní Suchá

okrsek 
77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov-Dol.Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Životice
okrsek 

78. Základní škola Zelená 2 Havířov -Životice

Voleb. Místnost pro hlasování  pro část  Havířov-Dolní Datyně
okrsek

79. Správní budova Občanská 1 Havířov-Dol.Datyně

V Havířově dne 10. 8. 2009

František C h o b o t 
primátor města 

INFORMACE PRO OBČANY
s trvalým pobytem na území města Havířova 

o možnosti vyřídit si voličský průkaz pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

§ 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do  Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
František Chobot 
primátor města

Dle § 14c písm. f) zák.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i
všechny politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

o počtu a sídle volebních okrsků na území statutárního města Havířova

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 9. a 10. 10. 2009
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Již pátým rokem probíhají
v Havířově kurzy snižování nad-
váhy. Po 3 měsících zhubli „bez-
bolestně“ frekventanti průměrně
6,5 kg.

Zázračné diety nepomáhají.
K trvalým úbytkům hmotnosti je
třeba zvolit způsob, při kterém
nestrádáme, zdravotně nás nepoš-
kozuje a při tom nějaké kilo ztra-
tíme, posléze si upravenou hmot-
nost udržíme.

„Již při ztrátě 5% nadváhy
dochází ke snížení rizika srdečních
chorob, upravuje se zvýšený krevní
tlak a vymizí, nebo se alespoň zmír-
ní metabolické komplikace projevu-
jící se často cukrovkou. Účinek
snížení hmotnosti se u každého
projeví velmi příjemnými a pozitiv-

ními pocity. V odborných kurzech
pod lékařským dohledem je riziko,
že ztracená kila opět přiberete,
minimální. Tato skutečnost je potvr-
zena praxí. Pokud jste se rozhodli
zhubnout, máte možnost pro svůj
vzhled a zdraví něco udělat pod
vedením lékaře opět. Skupinový
kurz snižování nadváhy bude
otevřen na ZŠ 1. máje od 24.9.
2009 a potrvá do 10.12. 2009.
Vhodné i pro osoby zdravotně han-
dicapované, slevy pro pojištěnce
RBP a diabetiky.

Zájemci se mohou přihlásit 
prostřednictvím 

www.emnxxl.cz nebo 
na tel. 774 345 868 
nebo 731 434 387

případně 596 110 439

KYNOLOGICKÝ KLUB
HAVÍŘOV-BLUDOVICE
pořádá

TŘÍMĚSÍČNÍ VÝCVIKOVÝ 
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz začíná 3. září v 17 hodin
a dále každý čtvrtek
v prostorách kynologického 
cvičiště Havířov-Bludovice 
(pod AN)
Vhodné pro každého pejska!
Info na tel.: 602 783 513

Zveme všechny rodiče a děti 
na společné odpoledne v jeslích 
na Edisonově ulici v Havířově-Městě

Pediatr radí - maminky
se ptají - děti si hrají
23.9. v 16.00 hodin vás pracov-
níci jeslí provedou zařízením,
seznámí vás s vybavením jesli-
ček a zároveň pro vás a děti
připravili zajímavý program:
Módní přehlídka - podzimní kolekce

dětského oblečení pro nejmenší.

Dětská lékařka bude odpovídat na

dotazy maminek o dětských nemo-

cech, prevenci, očkování, alergiích.

Pro děti bude po celou dobu připra-

ven zajímavý program.

Těší se na vás kolektiv jesliček 
ul. Edisonova, Havířov-Město

Tel.: 596 815 763

Pro členy Klubu seniorů je osobností 
v sociální oblasti Jiří Jedlička

Zcela jasno, kdo by měl být mezi vyhlášenými osobnostmi našeho

města v sociální oblasti, mají členové tzv. úterního setkání Klubu

seniorů na Studentské ulici. Když se v Radničních listech objevila

výzva k podávání návrhů na ocení osobností v sociální oblasti,

neváhali ani okamžik. Jejich jednoznačným favoritem je pan Jiří Jed-

lička.
„Do klubu seniorů na Studentské ulici chodím více než pět let. Ovšem

když nastoupil pan Jiří Jedlička, nastala velká změna,“ popisuje členka

„úterního setkání“ Klubu seniorů Jarmila Müllerová. „Důkazem je i to, že do
klubu chodí více členů. Proč? Po Havířově se rozkřiklo, jak je v klubu pod
vedením pana Jedličky bohatý program. Na úterní setkání je vždy doko-
nale připravený. Připravuje soutěže, recituje básničky.Vždycky si na každé-
ho najde čas, ještě se nestalo, že by někoho odbyl. Díky němu máme širo-
ký přehled, co se týká kultury, sportu a všeho, co se děje kolem nás.
V našem věku jsou takové informace důležité.“

Podle členů Klubu seniorů je Jiří Jedlička člověk na pravém místě - spo-

lečenský, skromný vyrovnaný, a proto podali návrh, aby mu bylo uděleno

ocenění pro osobnost v sociální oblasti. Osobnosti v sociální oblasti vybe-
re na základě doručených návrhů rada města v říjnu, slavnostní vyhodno-
cení ankety se bude konat v polovině listopadu.

ESK Havířov

zve na besedu v rámci 

projektu Winton train
Beseda s panem Tomášem Grau-
mannem, jedním z 669 židov-
ských dětí zachráněných
„Wintonovými vlaky“ během
2. světové války, se koná 19. září
2009 v 17.00 v loutkovém sále
KD Petra Bezruče.
Besedu připravilo ESK Havířov
ve spolupráci s MKS Havířov.
Vstup volný.
Některé nabídky jsou časově ome-
zené. Bylo by velmi působivé
pozvat Oscara Schindlera na bese-
du o událostech 2. světové války.
Nejde to.
Máme však možnost pozvat vás na
besedu s panem Tomášem Grau-
mannem, svědkem událostí

násilného odsunu Židů z Prahy

v roce 1939 a následného holo-

kaustu. Pan Tomáš Graumann je

jedním z takzvaných Wintonových

dětí. Dětí, které Sir Nicolas Winton

pomohl umístit do britských rodin

a tak zachránit před vyhlazením

nacisty.

Projekt Winton train - inspirace

dobrem vznikl díky inspiraci auten-

tickým příběhem Nicholase Winto-

na a 669 dětí, které na vlastní rizi-

ko, bez mandátu vlád, zpravodaj-

ských služeb nebo mezinárodních

institucí, zachránil. Jsme přesvěd-

čeni, že tento téměř zapomenutý

příběh neztratil ani po sedmdesáti

letech nic na své aktuálnosti

a v dnešním neklidném světě pro-

mlouvá k mladé generaci ještě
naléhavěji než dříve.

www.wintontrain.eu

Hubněte s rozumem s odborníky

10. srpna zahájila provoz 
ordinace všeobecného lékaře
MUDr. Dagmar Kusákové
ve zdravotním středisku 
ul. Budovatelů 991/20b, 
Havířov-Prostřední Suchá
Ordinační dny: PO    7 - 11

ÚT    7 - 12
ČT  13 - 17

Tel. 732 492 723
Zdravotní sestra: L. Pastrňáková 

Léto se Asterixu vydařilo
na jedničku 

Asterix - středisko volného času Havířov při-

pravilo pro letošní prázdniny 20 turnusů nej-
různějších forem letních táborových a ozdrav-

ných pobytů. Celkem se táborů zúčastnilo 600
dětí. Velmi úspěšný byl integrovaný ozdravný

pobyt, který organizovali pracovníci Asterixu pro
děti s poruchami pohybového ústrojí

i dalšími znevýhodněními v rekreačním středis-
ku Retaso na Horní Bečvě již po třetí. Díky pod-

poře města prožilo 20 těchto dětí v doprovodu
svých zákonných zástupců týden plný zábavy,

her, výtvarných aktivit i rehabilitačního progra-
mu.

Kromě stálých táborů, především na turistické

základně ve Pstruží, byl letos nebývalý zájem
o tábory příměstské. Uskutečnilo se všech osm
plánovaných turnusů. Na některé bylo přihláše-

no až 30 dětí.

„V říši Fantazie“ z prvního seznamovacího dne.

Foto: Š. Jarošíková  



7
v
ý
s
ta

v
a

Kulturní dům Petra Bezruče

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

p
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y

Městské kulturní středisko Havířov 

a OS Evangelikální společenství křesťanů v Havířově

vás zvou na besedu s Tomášem Graumannem,
jedním z 669 židovských dětí zachráněných "Wintonovými vlaky" 

z Československa během 2. světové války.

19.9. 2009 od 17.00 hod. - loutkový sál KDPB
Součástí programu je promítání dokumentů BBC "Síla lidskosti"

Více info: www.eskhavirov.cz              Vstup volný

27.9. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Leopold Lahola: SKVRNY NA SLUNCISKVRNY NA SLUNCI
Je mnoho dramat se silným příběhem, ale málo těch, která jej vyprávějí tak 
napínavým způsobem i s jistou dávkou humoru, jako je tomu ve hře 
Leopolda Laholy, autora osobitého literárního stylu i neobyčejného osudu. 
Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů příběhu 
a odhalí se jejich skrytá tajemství. Zpočátku komická situace se obrací, protože 
pomsta nemůže být spravedlivá a každé zlo plodí zase další.

Hrají: 

Jan Révai, Ondřej Kavan, Tereza Kostková, 
Ivo Kubečka / René Přibil

d
iv
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lo

JAROSLAV BÍLÝ

Architektonické 
a přírodní motivy

kresby, malby, koláže

olomouckého výtvarníka

vernisáž 3.9. od 17 h.

výstava potrvá do 27.9. 2009

24.9. v 18 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče
STEZKOU INDIÁNŮ ZA OSÍDLOVÁNÍM AMERIKY

Putování po stezce Natchez trace po stopách osídlování 

východní Ameriky. Přednáší Radim Ptáček
Natchez trace je stará indiánská stezka vedoucí z Natchez od řeky
Mississippi až do města Nashville ve státě Tennessee. V době osíd-
lování Ameriky sloužila nejprve evropským objevitelům a obchod-
níkům, později vojákům a také se stala trasou americké pošty. Dnes
je to téměř 400 mil dlouhá naučná stezka s kusem historie a přírod-
ních zajímavostí východního pobřeží Spojených států. Při projekci
expedice projedeme známou nekomerční stezku od samého jihu
k severu, přes gumovníkové mokřady a bavlníkové pole až k úpatí
pohoří Smoky Mountains, přes historická místa proslulá z doby
osídlování Ameriky nebo třeba narozením osobností jako byl Elvis
Presley …                                           Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

POHÁDKY PRO DĚTI
loutkový sál KD P. Bezruče - 15.00 hodin

12. a 13.9.

BARVY, TVARY, TRIKY VESELÉHO JIRKY
Divadélko kouzel Ostrava - vstupné 35 Kč

19. a 20.9.

ČERT A KÁČA
Divadlo Evy Hruškové Praha - vstupné 40 Kč

26. a 27.9.

HURÁ DO ŠKOLY Divadlo Smíšek Ostrava - vstupné 35 Kč
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8.9. BAADER MEINHOF
KOMPLEX     

(Německo/Francie/ČR 2008, 150´,
do 15 let nepřístupný, drama, titulky)

Ve filmu sledujeme první
a druhou generaci obávané
teroristické organizace Frakce
Rudé armády (RAF) prostřed-
nictvím významné levicové novi-
nářky Ulrike Meinhofové.
Režie: Uli Edel

15.9. KDYŽ SE MUŽ
VRACÍ DOMŮ…

(EN MAND KOMMER HJEM, Dán-
sko 2008, 93´, do 12 let nevhodný,
komedie, titulky)

Snímek o spletitostech rodin-
ných vztahů a lásky.
Režie: Thomas Vinterberg 

22.9. SYNECDOCHE, 
NEW YORK  

(USA 2008, 124´, do 15 let nepřís-
tupný, širokoúhlá/komedie, titulky)

Všichni máme na vybranou…
a nakonec všichni skončíme
stejně. Úspěšný divadelní reži-
sér se přiměje zamyslet se nad
smrtí, umíráním a nad tím, že
jeho život bude jednou pravdě-
podobně zcela zapomenut,
a pocítí nutnost zanechat po
sobě něco významného.
Režie: Charlie Kaufman

29.9. HOME 
(Francie 2009, 120´, přístupný,
dokument, české znění)

Cesta po 50 zemích světa je
ódou na krásy a jemnou harmo-
nii naší planety. „Z ptačí per-
spektivy“ se vydáme na cestu
kolem světa do těch nejúžasněj-
ších, ale také nejponičenějších
krajin Země. Snímek komentuje
Zdeněk Svěrák. Producent Luc
Besson.
Režie: Yann Arthus-Bertrand
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ry Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin 
v loutkovém sále KD P. Bezruče

Vstupné: 70 Kč, členové FK: 60 Kč

Vstupné: 200,- 180,- 160 Kč
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SPOLEČENSKÝ DŮM

GALERIE RADOST  otevřeno denně od 11 do 18 h.

Vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA ... 1991 - 2009
ohlédnutí za předchozími ročníky 
mezinárodní dětské výtvarné soutěže
billboardy, plakáty, pozvánky, katalogy, kresby a grafiky

2. - 25. září 2009

TANEČNÍ VEČERY ve Společenském domě 

od 17.00 do 22.00 hod.

13.9. Kubemusik vstupné 50 Kč

20.9. Duo Iveta a Jarek vstupné 40 Kč

27.9. Kubemusik vstupné 50 Kč

17.9. v 19.00 hodin - sál KD Radost

KONCERT SKUPINY NEZMAŘI
Skupina Nezmaři je cha-

rakteristická vícehlasým

vokálem s doprovodem

akustických nástrojů. Její

repertoár tvoří převážně

vlastní písně ale i světo-

vá folková klasika.

Každoročně odehrají

přes sto koncertních

vystoupení po celé ČR

a Slovensku. Mají stálé

publikum ve všech

větších městech republi-

ky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která

se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou také držiteli

dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupi-
nu roku v kategorii Folk&Country. Na svém kontě mají 12 samostat-
ných CD.

V současné sestavě jezdí s koncertním programem, ve kterém zazní

i písničky z jejich posledního CD. Posluchači si tak s nimi mohou
během jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely
od historie až po současnost. Vstupné 160 Kč

KOMORNÍ KONCERT 

23.9. v 19.00 hodin 
sál KD Radost

JARMILA PACLOVÁ
Romantický klavír

Vstupné 90 Kč 
důchodci 70 Kč, studenti 50 Kč 
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Kulturní dům Radost
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KONKURZ MAŽORETEK KALA
Chceš se stát mažoretkou? Vystupovat na různých akcích,
soutěžit na mistrovstvích ČR a Evropy, poznat bezva partu
a přitom se naučit stále se smát?

Přijď na konkurz, který proběhne 3.9. a 10.9. 2009 
v Městském kulturním středisku Havířov 

od 16 hodin (věk 6 - 16 let, pohybové nadání, štíhlá postava)

Informace a přihlášky do všech kurzů 
získáte v Kulturním domě Petra Bezruče

2. poschodí, dv. č. 310-311

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

e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz
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4. - 6.9. v 18.00 h
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
(RED CLIFF, Čína 2009, CP 18.6.09, 147´, přístupný, širokoúhlé/historické/

drama, titulky, DD) Výpravné akční drama z doby Tří císařství.
Příběh začíná v roce 208 n.l. během vlády dynastie Han. Ačko-
liv Číně vládne jeden císař - Han Xiandi, země je rozdělena do
mnoha proti sobě bojujících států. Vstupné: 75 Kč  

11. - 13.9. v 18.00 h                                                                      
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ         
(CRANK 2:HIGH VOLTAGE, USA 2009, CP 23.7. 09, 94´, do 15 let nepří-

stupný, akční, titulky, DD) V tomto vysokooktanovém snímku čínská
mafie ukradne Cheliosovo téměř nezničitelné srdce a vymění
ho za bateriově poháněnou náhradu, která vyžaduje pravidelné
dávky elektřiny, aby se udržela v chodu. Odhodlání získat své
skutečné srdce zpět a touha po pomstě jsou jeho hnacím moto-
rem. Chelios se vydává na zběsilou honičku ulicemi L.A.
a sejme každého, kdo se mu postaví do cesty. Vstupné: 75 Kč 

18. - 20.9. v 18.00 h 
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
(ČR 2009, CP 9.7. 09, 85´, přístupný, DD) 

Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení
Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.
Mladý manželský pár Uli
a Vanilka se právě rozvádí
a toho času bydlí každý v jedné
polovině bytu. Podivnou
atmosféru naruší Advokát, který
přichází manžele poučit o roz-
vodovém řízení a velkolepě roz-
vody opěvuje. Vstupné: 75 Kč

24.9. v 16.00 h 
projekt „FILM A ŠKOLA“
(ALL THAT JAZZ, USA 1979, 123´, titulky) Vrcholné dílo Boba Fosseho,
ohromující po stránce myšlenkové i choreografické, hudební
a taneční, je tragikomickou autobiografií, podanou formou neoby-
čejného muzikálu. Felliniovská vize umělce posedlého prací
a řítícího se do záhuby kvůli vražednému životnímu tempu. Hlavní
postava příběhu s mrazivou přesvědčivostí předpověděla režisérovu
vlastní smrt. Průkopnické dílo, naznačující smysluplnou cestu za hra-
nice konvenčnosti žánrů, je vizuálně neobyčejně přitažlivé.
Režie: Bob Fosse     Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

25. - 27.9. v 18.00 h 
ÚNOS VLAKU 1 2 3 
(THE TAKING OF PELHAM 1 2 3, USA/UK 2009, CP 13.8. 09, 105´, do 12 let

nevhodný, širokoúhlé/drama/krimi, titulky, DD) Ozbrojení muži unesou
vlak v newyorském metru a požadují tučné výkupné. Jak se
úřady pokoušejí vést jednání s únosci rukojmích, jsou zvědavi,
jak se únosci plánují dostat z místa činu. V hlavních rolích
Denzel Washington a John Travolta. Vstupné: 75 Kč
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6.10. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA
Hrají herci divadelní společnosti HÁTA.

12.10. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčka
„UVOLNĚTE SI, PROSÍM“
Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.

Přijďte se pobavit i Vy s travesti skupinou SCREAMERS z Prahy.

20.10. v 17.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
Účinkují herci Divadla Spejbla a Hurvínka Praha.

22.10. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče
JAKO THELMA A LOISE

Hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková, Václav Trnavský,
Radim Novák a Martin Trnavský

27.10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny
DECHOVÉ OKTETO AMPHION

29.10. Společenský dům - OSOBNOST KULTURY A TALENT 2009  
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
otevřeno: po-pá od 9 do 18 h, so-ne od 14 do 18 h.

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA...
výstava vybraných prací z 19. ročníku mezinárodní soutěže dětské
kresby a grafiky, téma sport

1. 9. - 2. 10. 2009

slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 

v pátek 4. září od 17 h.
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Kulturní dům Leoše Janáčka       kino Úsvit

Přidejte se k nám! Zaujala Vás technika šití PATCHWORK?
Šijete nebo máte chuť začít šít? 

Zveme tímto všechny zájemkyně do nového klubu Patchworku

při Městském kulturním středisku v Havířově.

První informativní schůzka proběhne v úterý 8. 9. 2009 

v 16.00 hod. - Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově 

II. patro šicí dílna.

Informace: 775 047 096, Dana Zerzánová, 
e-mail: sillerova.dana@seznam.cz, www.mujpatchwork.estranky.cz klu
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Městské kulturní středisko Havířov nabízí k pronájmu 
reklamní prostory ve výlohách Společenského domu Havířov.

Info: 596 808 028, 777 767 086
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1. - 2.9. v 15.30 h

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI 
(THE TALE OF DESPERAUX, USA 2008, 94´,
přístupný, širokoúhlý/dobrodružný/animovaný,
české znění, DD)

Malý hrdina s velkým srdcem. Malý myšák
s velkýma ušima, který se zcela vymyká
myšímu společenství, protože: nebojí se
koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní
o tom, že se stane rytířem a navíc mluví
s lidmi, tedy s princeznou. Vstupné: 50 Kč

1. - 2.9. v 17.45 a 20.00 h 
ve středu 2.9. též v 9.00 h                            

VENI, VIDI, VICI  
(ČR 2009, CP 6.8. 09, 95´, přístupný, komedie, DD)

Romantická komedie z golfu. Po tragické
smrti svého otce, vášnivého golfisty,
vyrůstá Honza pouze s maminkou
a malým bráškou. Rodina se se smrtí otce
těžce vyrovnává a hrozí jí existenční pro-
blémy. Honza se k situaci staví čelem
a místo plánovaných prázdnin s přítelkyní
nastupuje na brigádu do luxusního hotelu

v Karlových Varech, kde pracuje jeho pra-

strýc Maxmilián. A to je pouze začátek…

Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra

Nováková, Bohumil Klepl, Václav Post-

ránecký, Marek Vašut aj. Režie: Pavel Gábl

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

3. - 9.9. v 15.30 h

VZHŮRU DO OBLAK   
(UP, USA 2009, CP 20.8. 09, 102´, přístupný,

rodinná/animovaná/komedie, české znění, DD)

Carl tráví celý svůj život tím, že sní o pro-

zkoumávání světa a o tom, že si život napl-

no užije. Ale ve věku 78 let, když už to

vypadá, že pro něj život skončil, ho zvrat

osudu (a neodbytný 8letý průzkumník

divočiny) přivedou znovu k životu. Snímek

ukáže publiku strhující cestu, na které se

prazvláštní dvojice setká s divokým teré-

nem, nečekanými zločinci a stvůrami

z džungle. Vstupné: 75 Kč

3. - 9.9. v 17.45 h 

PIRÁTI NA VLNÁCH 
(THE BOAT THAT ROCKED, Velká Británie/Němec-
ko 2009, CP 30.7. 09, 134´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/komedie, titulky, DD)

Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte!

Rebelantsky drzá komedie o skupince
excentrických dýdžejů, s nimiž by každý

rád prožil aspoň kousek života.
Vstupné: 80 Kč  

3. - 9.9. ve 20.00 h
ve středu 9.9. též v 9.00 h                            

PROROCTVÍ 
(KNOWING, USA 2009, CP 30.7. 09, 121´, do 12
let nevhodný, thriller/mysteriózní, titulky, DD)

V roce 1959 je jako součást otevíracího

ceremoniálu nové základní školy
požádána skupina studentů, aby nakresli-

la obrázky, které budou uloženy do zvlášt-
ního pouzdra a uschovány pro budoucí

generace. Ale jedna záhadná dívka
místo kreslení zaplní svůj papír řádky
zdánlivě náhodných čísel, kde předpo-
vídá s neuvěřitelnou přesností data,
smrtelné daně a souřadnice každé výz-
namné katastrofy za posledních 50 let.
V hlavní roli Nicolas Cage.
Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 41 Kč)

10. - 16.9. v 15.30 a 17.45 h

G.I. JOE     
(G.I.JOE: THE RISE OF COBRA, USA 2009, CP
13.8. 09, 107´, přístupný, širokoúhlý/akční,
české znění, DD)

Jsou tam, kde všechny ostatní možnos-
ti selhaly. Skupinka specialistů s růz-
nými schopnostmi a vzájemnými vaz-
bami bojuje se zlem na pomezí komik-
sové adaptace a bondovsky laděného
dobrodružství. Vstupné v 15.30 h: 75 Kč

Vstupné v 17.45 h: 80 Kč  
10. - 16.9. ve 20.00 h
ve středu 16.9. též v 9.00 h 

ANDĚLÉ A DÉMONI  
(ANGELS AND DEMEONS, USA  2009, 140´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlý/thriller/mysterióz-
ní/krimi, titulky, DD)

Langdon je při návštěvě Evropy povolán

k případu rituální vraždy, k jejímuž

objasnění může přispět díky své znalosti

v oboru kódů a šifrování a dějin tajných

společností. Film je adaptací druhého

bestselleru Dana Browna, který je jako

Šifra mistra Leonarda jedním z nejorigi-

nálnějších počinů světové literatury

posledních let. V hlavní roli Tom Hanks.

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

17. - 23.9. v 15.30 h

G-FORCE  
CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA
(USA 2009, CP 17.9. 09, přístupný, animova-
ná/dobrodružná/komedie, české znění, DD)

Dobrodružná komedie o posledních

úspěších tajného vládního programu

pro výcvik špionážních zvířat.Tato špič-
kově vycvičená morčata, vybavená nej-
dokonalejším špionážním vybavením,

zjistí, že mají osud světa ve svých prac-

kách. Členy týmu jsou morčata Darwin
velitel jednotky, Blaster, špičkový
odborník na zbraňové systémy, který je

tak trochu cvok a Juarez, sexy specia-

listka na bojová umění. Dalšími členy
týmu je specialista na průzkumné muší
operace Mooch a slabozraký krtek

Speckles, odborník na počítače

a rozvědné služby. Vstupné: 75 Kč

17. - 23.9. v 17.30 a 20.00 h

ve středu 23.9. též v 9.00 h   

HANEBNÝ PANCHARTI
(INGLOURIOUS BASTERDS, USA 2009, CP
27.8. 09, 149´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlý/akční/válečný, titulky, DD)

Hanebně zparchantělá jízda plná krve,
potu, slz a touhy po pomstě. Bylo neby-

lo v nacisty okupované Francii… Vítejte
ve Druhé světové válce podle Quentina
Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická
realita ustupuje lehce brutálnímu pohád-
kovému vyprávění jednoho z nejkontro-
verznějších režisérů současnosti.

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

24. - 30.9. v 15.30 a 18.00 h                        

HARRY POTTER 
A PRINC DVOJÍ KRVE
(HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD
PRINCE, USA 2009, 154´, přístupný,
rodinná/dobrodružná/komedie, české znění, DD) 

Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do

rukou se mu dostává stará kniha, která je

velmi zvláštně označena - „Tato kniha je

majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se

dozvídá další střípky z Voldemortovy temné

minulosti. Vstupné v 15.30 h: 70 Kč 

Vstupné v 17.45 h: 80 Kč 

24. - 30.9. ve 20.30 h

ve středu 30.9. též v 9.00 h                        

BRUNO  
(ABLO, USA 2009, CP 6.8. 09, 83´, do 15 let
nepřístupný, komedie, titulky,DD)

Včera vás dostal Borat, dnes přichází
Bruno. Čauves, ich bin Bruno, holub

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

Představení pro děti:
6.9. MACH A ŠEBESTOVÁ 

NA PRÁZDNINÁCH I.
- 8 pohádek - 63´

13.9. KAMARÁD KAPŘÍKŮ
- 4 pohádky - 64´     

20.9. BROUČCI - BROUČKOVY 
TAJNOSTI - 6 pohádek - 69´

27.9. ČARODĚJNÉ POHÁDKY I.
- 7 pohádek - 63´     
Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hod. 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 po - pá od 14 do 18 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 zakou-

pit v předprodeji ve všech pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.
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Po jarním koncertu ženský pěvecký sbor CANTICORUM vedený sbor-
mistrem Vítězslavem Soukupem dál pilně zkoušel a „piloval“ svůj reper-
toár v rámci příprav na dvě důležitá festivalová vystoupení.

Oba festivaly proběhly v měsíci červnu. V Českém Těšíně se konal
6. června Těšínský vokální festival.Pro CANTICORUM to byla příležitost
nejen k reprezentaci Havířova, ale i možnost  poslechnout si 4 přihlášené
sbory ze Slezska. Havířovský zástupce se rozhodně v této silné konku-
renci neztratil. Vysloužil si velký obdiv a poklonu od přítomného znalce
sborového zpěvu, profesora Ruska z Matice slezské.

Druhá velká akce proběhla v sobotu 20. června na zámku Choltice
u Pardubic. Jednalo se o 6. ročník Festivalu chrámových a komorních
sborů. Tento festival byl náročný nejen časově, ale i svým rozsahem
a bohatým programem. Do místa konání přicestovalo všech 14 přihláše-

ných pěveckých kolektivů z různých měst republiky. V průběhu samotné-

ho festivalu absolvoval každý sbor tři vystoupení. Festival vyvrcholil závě-

rečným galakoncertem na zámeckém nádvoří u kašny a byl ukončen

společnou skladbou v podání všech sborů.

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANTICORUM POŘÁDÁ KONKURZ 

V MĚSÍCÍ ZÁŘÍ KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17.30 V KD P. BEZRUČE.

Kdo rádi zpíváte, připojte se se svými sopránovými či altovými hlasy

a přijďte si zazpívat. Repertoár sboru tvoří převážně čtyřhlasé písně klas.

autorů od baroka až po současnost.

Když je v lese vlhko v září, houbám se pak dobře daří,
září je máj podzimu a naši turisté to dobře znají.

V měsíci září členové KVT při Institutu vzdělávání v Havířově na Bílém

domě plánují tyto výpravy.

Ve čtvrtek 3.9. pojedeme do Karviné, navštívíme zámek Fryštát a přilehlý

park Boženy Němcové.

Pojedeme MHD č. 2 ve 13.16 hod. z autobusového nádraží Havířov směr
Albrechtice.

Ve čtvrtek 17.9. navštívíme lázně v Čeladné, sraz na vlakovém nádraží
Havířov v 8.10 hod.

V sobotu 26.9. pořádáme autobusový "houbařský zájezd". Odjezd mimo-
řádně již v 6.30 hod. z parkoviště u haly Slavie, cena zájezdu je 140 Kč.
Houby budeme sbírat v okolí Bumbálky, případné úlovky dáme v košících

do autobusu a budeme pokračovat na chatu Sůkenická s možností zajiš-
tění obědů. Poté navštívíme rozhlednu Čarták a nakonec sejdeme do údolí
u chaty Třeštík.

Nezapomeňte košíky !!! a samozřejmě také dobrou náladu.
Závazné přihlášky a výběr peněz vždy v úterý 1.9., 8.9. a 15,9. v Pizzerii
haly Slavia v 18 hod.

Informační schůzky jsou v úterý 1.9. a 6.10. 2009, vždy v 18.00 hodin
v Pizzerii haly Slavia Havířov. Bližší informace na www.kvtivr.estranky.cz

Horizonty oslavily třicetileté jubileum
Velkolepou pohybovou show oslavila poslední červnovou sobotu

své třicáté narozeniny Taneční škola Horizonty.

Horizonty vznikly v dubnu 1979 se čtyřmi žáky. U zrodu taneční školy

stála vysokoškolsky graduovaná, tanečně a pedagogicky vzdělaná taneč-

nice a choreografka Jaroslava Jelínková. Za dobu své existence vychova-
la škola stovky tanečníků v různých věkových kategoriích. Dosáhla řady

vynikajících úspěchů v regionálních i celorepublikových soutěžích. Hori-

zonty mnohokrát vzorně reprezentovaly město Havířov doma i v zahraničí.
Závěr téměř dvouhodinového programu v Kulturním domě Leoše

Janáčka patřil dlouhé šňůře blahopřání a poděkování paní Jelínkové.

Zakladatelka zároveň představila i své nástupkyně, které povedou Hori-

zonty v dalších letech.

zve děti od 6 let do kroužků 
přírodovědných:
Brontíci, vhodné pro děti, které se zajímají
o přírodu, zvířátka
Chobot - příroda, zvířata - chov a péče
o ně
Hry s medvídkem Pú a jeho kamarády
rozvíjení drobné  motoriky hrami, výtvarnou
činností, hrou na hudební nástroje.
Návštěvy zvířátek v teraristické pracovně
Interiér - výzdoba a výroba interiérových
doplňků
Malí velcí kutilové pro kutily, kteří rádi 
pracují se dřevem a jiným materiálem
Kuchtičkou snadno a rychle - určeno
malým i velkým slečnám dívkám, které se
chtějí naučit péct, vařit, prostírat stůl apod.
Tvoříme herbář - poznáváme přírodu 
a rostliny kolem nás
Dračí doupě - fantasy hry - vytváření 
vlastního světa fantazie, s vlastními pravidly 
a postavami.
sportovních:
Next aerobic Stylers mini I.
- aerobic 1. a 2. třída.
Next aerobic Stylers mini II.
- aerobic 3. - 5. třída
Next aerobic Stylers I.
- aerobic pro pokročilé.
Next aerobic Stylers II.
- aerobic pro mírně pokročilé 
Florbal - pro holky i kluky na ZŠ 1. máje.
Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu,
vybíjené, basketbalu aj. míčové hry.
Stolní tenis - pro neregistrované hráče
jakéhokoliv věku.
Bojové umění - určené všem, kteří se
chtějí naučit bránit a nemít strach.
„Up & down“ streetdance group mini -
disko dance, disko show a hip-hop. 6 - 12 let.
„Up & down“ streetdance group
- disko dance, disko show a hip-hop.
Pro děti 12 - 17 let.
Zdravotník - základy první pomoci 
a mnoho dalšího.
Angličtina pro všechny
- začátečníky i pokročilé 
Úkoly do školy - pro děti 6 - 15 let, 
kteří potřebují poradit s učením 
Mažoretky - pro dívky 6 - 17 let.
výtvarných pro děti od 6 let:
Keramický ateliér - modelování 
v keramickém a sochařském pojetí
Keramika na ZŠ - keramický kroužek 
pro začátečníky i pokročilé.
Veselé barvičky - výtvarná činnost spojená
s dramatickou výchovou. Rozvíjejí motoriku
a výtvarné vnímání okolního světa.
Cvičíme s Asterixem - pohybová průprava
pro všechny, kteří chtějí sportovat a nemají
vyhraněný zájem.
Zlatý řez - netradiční výtvarné techniky, 
příprava žáků na přijímací zkoušky na
střední umělecké školy.
Modeling, „Super girls“ - zdravý životní
styl, krásný a vkusný vzhled, procvičování
choreografie.
Hrajeme a zpíváme s kytarou - výuka
akordů, hraní jednoduchých písniček.
Rytmika hry využití při společenských 
aktivitách.
Kurz papírového košíkářství - pro
dospělé, začátečníky i pokročilé. Výroba“
proutěného zboží“ z reklamních letáků, 
k nerozeznání od pravého proutí!
Výtvarka a keramika pro rodiče s dětmi -
společná tvořivá činnost rodiče a dítěte,
základní výtvarné techniky, rozvoj motoriky.
Výtvarné studio pro mládež a dospělé -
výtvarné trendové techniky. Šperky smalt 
a keramika, textilní techniky.
pohybových a lidových tradic:
Kouzelné střevíčky - základy standardních
i latinskoamerických tanců 8-12 let
Boulent - klub dětských moderátorů,
redaktorů a organizátorů, 12 - 18 let, Klub
„Break Dance - moderní taneční styl pro
začátečníky i pokročilé 10 - 18 let, Sedmi-
krásky - pohybový kroužek pro budoucí

mažoretky, roztleskávačky, 6 - 12 let,
Píšťalka - základy hry na zobcovou flétnu,
pro děti 7 - 9 let s dýchacími problémy,
vlastní hudební nástroj podmínkou, Kuchtík
- kroužek základů vaření pečení, studené
kuchyně, ale i stolování a výroby perníčků
pro dívky i chlapce, Marcipán - kroužek pro
dívky i chlapce 10 - 15 let se zájmem
o lidové tradice - seznámí se s historií
perníčků i vizovického těsta, Off- Beat Unit
- pro mládež 12 - 18 let, moderní tanec,
zejména hip-hop, 
SVČ Asterix, středisko na ul. M. Kude-
říkové, Havířov-Město nabízí dětem 
i dospělým 
Kroužek keramiky pro začátečníky 
i pokročilé, Točení na kruhu - keramika
pro radost i užitek
Orientální tance pro pokročilé a Fatima
pro začátečnice, všestranný kroužek
Tvořivé ruce a Barevná paleta zaměřená
na originální výtvarné techniky pro mladší
děti. Veselá vařečka vás naučí vařit skvělá
jídla a v Kašpárkovi si zahrajete divadelní
představení.
Čtyřměsíční studia pro dospělé:
Keramická studia - výroba keramiky 
a úžasný relax 
Tajemství papírového košíku - kurz 
výroby košíků z papíru - krásně, levně,
dostupně!
Matrix - informatika pro děti od 8 let
Programování - pro žáky od 9 let progra-
movací jazyky (Pascal, C++, Java, Visual
Basic…) i tvorba jednoduchých programů,
přístup na internet, Internet - pro žáky
od 12 let, taje celosvětové sítě Internet pro-
gramování a  vytváření webových stránek      
Elektrotechnika+Lego - děti od 7 let
základní znalosti z oboru elektroniky, práce
s elektrostavebnicemi, legem, vodivými poli, 
Matematická příprava a doučování - přípra-
va k přijímacím zkouškám na střední školu,
ke zlepšení prospěchu v matematice.
Zahájení v listopadu.
Hranostaj - pro děti od 9 let, stolní hry -
Carcassone, Doba kamenná, Poštovní
kurýr, Královské rošády, Vikingové, aj.,
logické i strategické myšlení, hra v duchu
fair play. Celoročně turnaje.
Počítačová automatizace - od 10 let
seznámení s možnostmi počítačů, aktivní
programování prostřednictvím jazyka Visul
Basic, Pascal, programování jako nástroje
automatizace.
Modelářské kroužky pro děti od 7 do 18
let, začátečníky i pokročilé
letečtí, lodní, plastikoví, dřevomodeláři,
Mladý technik - stavba modelů, maket,
rozvoj zručnosti, účast na soutěžích, tradič-
ně výborné výsledky.
Divadelní 7-18 let, základy divadelního
umění, pohyb, řeč, výraz
Moderní dívka, 7-15 let, paráda na sebe 
i do bytu
Šikulové - rukodělný kroužek pro nejmenší
děti z 1. - 3. tříd i pro šikovné předškoláky
Modelky a vizážistky( vizážisté) pro děvčata
i chlapce od 3.do 9 tř. péče o tělo, pleť,
vlasy, úprava zevnějšku dle věku, vlastní
přehlídky
Aerobic kondiční cvičení pro dívky od 6 
do 11 let a od 12 do 18 let. Dle schopností
možnost přehlídek a vystoupení.
Základy hry na kytaru - základy hry na
kytaru, akordy doprovod, rytmika, pro
začátečníky i pokročilé, vlastní nástroj 
podmínkou
Příjem přihlášek v obou střediscích v září
denně od 8 do 18 hod.
Zahájení pravidelné činnosti kroužků 
v říjnu.
Informace o termínech schůzek, konkurzů,
o cenách, vedoucích i detaily o činnosti jed-
notlivých kroužků získáte přímo ve středis-
cích, v  katalogu na webových stránkách,
případně na tel. č. : 596 811 175 / Na Ná-
břeží/ a 596 811 031 / M. Kudeříkové/.
www.svcha.eu , e-mail: info@svcha.eu 

A S T E R I X - středisko volného času Havířov
Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel. 596 813 019,

pobočka M. Kudeříkové14, tel. 596 881 1031, info@svcha.eu 

Nabídka kroužků, kurzů a klubů pro děti, mládež i dospělé ve školním roce 2009/10
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4. září vyvrcholí 19. ročník tradiční mezi-
národní dětské výtvarné výstavy a soutěže
v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvít-
ka…“. Letošní téma „Sport“ bylo inspiro-
váno právě probíhající letní olympiádou
a paralympiádou.

Děti zobrazovaly jednotlivé sporty, od kraso-
bruslení, cyklistiky, stolního tenisu, až po lyžo-
vání či koňské dostihy, sledovaly sportovce
v pohybu, kreslily své sportovní vzory. Milovníky
výtvarného umění jistě nadchnou zajímavé kom-
binace kresebných a grafických technik, tisky
z koláže, tisky z vystřihovánky, monotypy, suché
jehly, linoryty od černobílých až po osmibarevné
a dokonce i litografie. Letos se soutěže účastní
děti ze 14 zemí celého světa: České republiky,
Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Běloruska,
Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Estonska, Bulhar-
ska, Francie, Ruska a Austrálie. Organizátorem
této akce je Základní škola Frýdecká, spolupořa-

datelem je Magistrát města Havířova, který
výstavu podporuje finančně, a Městské kulturní
středisko Havířov, které soutěži propůjčuje svoji
výstavní síň.

Nad letošním ročníkem převzala záštitu výz-
namná česká atletka, olympijská medailistka
Šárka Kašpárková.

Výstava se uskuteční 
1. 9. - 2. 10. 2009 

ve výstavní síni Viléma Wünscheho 
v Kulturním domě Leoše Janáčka 

v Havířově (nově Po - Pá 9 - 18 h, So - Ne 14 - 18 h)

v Městské knihovně 
na ul. Šrámkově v Havířově 

a ve výstavních prostorách ZŠ na 
ul. Frýdecké v Havířově.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spo-
lečně s vernisáží výstavy a předáním cen vítěz-
ným dětem se uskuteční v pátek 4. 9. 2009
v 17 hodin v KD L. Janáčka v Havířově-Podlesí
za osobní účasti naší přední sportovkyně Šárky
Kašpárkové.

Folklorní soubory Błędowianie 

měly nabité taneční prázdniny

Taneční soubory PZKO Mali Błędowianie a Błędowianie úspěšně repre-

zentovaly Havířov a také Českou republiku na prestižních mezinárodních

folklorních festivalech v Polsku a Maďarsku. Pětadvacetičlenný dětský sou-
bor Mali Błędowianie předvedl své umění ve druhé polovině července na
7. mezinárodním krajanském folklorním festivalu v městě Iwonicz-Zdroj.

Druhá z bludovických tanečních formací Błędowianie měla řadu vystoupe-

ní v polském Bilgoraji na setkání folklorních souborů zemí Vyšehradské
čtyřky. Poslední červencový týden se pak přemístila do maďarského lázeň-
ského města Eger, kde se konal III. ročník mezinárodního dětského

a mládežnického festivalu lidových tanců. JOSEF PINTÉR, kronikář města

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
ul. Mládežnická 11, Havířov-Podlesí

NABÍZÍ ve škol. roce 2009/2010

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

Termín: říjen - duben

Cena: 850,- 

Výuka probíhá v prostorách školy 1x týdně jednu vyučovací hodinu

Přihlášky možno podat i telefonicky nebo elektronickou poštou

INFORMACE: tel. 596 411 063 nebo 776 745 301 

www.zsmladeznicka.cz

JAZYKOVÉ KURZY
● angličtiny, francouzštiny, němčiny

● pro začátečníky i pokročilé

● pro děti i dospělé

Cena: žáci, studenti     2 300,- za celý školní rok

dospělí      2 800,- za celý školní rok

Výuka probíhá v prostorách školy 1x týdně dvě vyučovací hodiny 
vyučuje se pondělí, úterý, středa v odpoledních hodinách (od 16.30)

Zápis do kurzů: ZŠ Mládežnická

27. srpna 2009  15 - 17 hod.
3. září 2009    v 15 - 17 hod.
ve školní knihovně (1. patro)

lze se domluvit i mailem nebo telefonicky

INFORMACE 

tel. 596 411 063 nebo 776 745 301

e-mail: irena.lukankova@zsmladeznicka.cz, www.zsmladeznicka.cz

Jezdectví, Gabriela Machalová, 14 let,
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 

Prestižní mezinárodní výstava letos žije sportem

Mali Błędowianie na festivalu v lázních Iwonicz-Zdroj.

Foto archiv PZKO

Ragby se vrací ke klasickému systému
soutěží - extralize a 1.lize. Dva roky se hrála
soutěž, ve které se nejprve na jaře střetly

všechny české týmy ve třech skupinách

v Poháru Komerční banky a ČSRU a pak
soutěž složitým systémem dospěla k pod-
zimní jednokolové extralize a 1.lize. Bylo to

absolutně nepřehledné a také nespravedlivé,
družstva ani neměla šanci na odvetu. Většina
českých klubů pak na letošní valné hromadě

ragbyové unie rozhodla zcela nevyhovující
systém zrušit.

Havířov po slabém jarním rozjezdu, kdy pora-

zil v základní části jen Ostravu a prohrál s Vyško-
vem, Dragonem Brno, Olomoucí i Zlínem, nepo-

stoupil do Poháru KB pro českou špičku. Ani tak

nebyl bez šance na postup mezi nejlepší, proto-
že v Poháru ČSRU, který hrála slabší družstva,

dostal šanci na reparát, prvním dvěma družst-
vům se otvírala cesta do extraligy. Havířov se

podle složitého klíče, kdy se střetávaly týmy
podle umístění ve skupinách, utkal znovu s Olo-
moucí a porazil ji. Pak ho ve finálovém zápase

podruhé čekal Zlín. Také Zlín Havířovští zdolali,
ale kvůli administrativní chybě o postup přišli.

Připustili totiž start polských hráčů, kteří neode-
hráli, jak to vyžaduje reglement soutěže, dva
zápasy v základní části. A tak budou Havířovští

od září startovat v 1.lize, ve které budou hrát: RC
Přelouč, RC Havířov, RC Olomouc, Sokol

Mariánské Hory, Slavia Praha B, Iuridica Praha,
RC Praga B a Slovan Bratislava.

Program domácích zápasů RC Havířov:
13.9. RC Praga B

27.9. Slovan Bratislava

4.10. RC Olomouc
18.10. Slavia Praha B
Hrát by se mělo vždy ve 14 hodin, přesný

začátek teprve bude stanoven. Sledujte program
v denním tisku a na plakátech.

Ragbisté zvou na ligu

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.
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Tým havířovských veteránek Best Off,
který bojoval na mistrovství světa v kategorii
35+ jako jediný zástupce České republiky,
obsadil v konkurenci 9 týmů snové druhé
místo a zapsal se tak nesmazatelně do histo-
rie mistrovství.

10. mistrovství světa v maxibasketbalu, tj.
hráček starších 30 let a hráčů starších 35 let, se
konalo  v Praze 26. 6. až 5. 7. 2009. Zúčastnilo
se jej 159 týmů ze 16 zemí, což představovalo
více než 3 000 aktivních účastníků. Svým rozsa-
hem šlo o největší mistrovství v dosavadní histo-
rii. Navíc se neztratily ani české týmy, které vybo-
jovaly jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzo-
vou medaili v ženských kategoriích, a po jedné
stříbrné a bronzové v mužské kategorii. Jedna
z těchto trofejí putovala zásluhou týmu Best Off
do Havířova.

Po vítězství v základní skupině nad celky
Ruska B a Finska přešly hráčky Best Off ve čtvrt-
finále přes Brazílii a v semifinále přes celek Loty-
šska až do finále. Tam narazily na dobře připra-
vený a bez slabin hrající tým Ruska A, který už
byl nad jejich síly. Ale i druhé místo je úspěchem,

vždyť dosud měla Česká republika jedinou
medaili z MS z roku 2005. „O medaili jsme
všechny tajně snily, že se nám sen vyplnil, to je
pro nás obrovská satisfakce za ty roky, které

jsme už basketbalu věnovaly, za naši snahu
a odhodlání se co nejlépe připravit a v domácím
prostředí uhrát dobrý výsledek,“ zamyslela se
trenérka a zároveň hráčka týmu Iveta Rašková.
Všechny zápasy byly velice vyrovnané, všechna
vítězství byla doslova vydřená. Vždyť poslední
tým společné základní skupiny, celek Finska,
skončil v celkovém pořadí na třetím místě. O to
víc výsledek těší. „Bojovaly jsme nejen se sou-
peřkami, ale často i s míči a koši, na které jsme
nebyly zvyklé. Trefit koš bylo pro nás v určitých
chvílích téměř nemožné,“ podotkla pivotmanka
týmu Kamila Veselá. Také zranění komplikovala
cestu za medailí. V průběhu mistrovství se zrani-
ly čtyři hráčky, dvě již do konce turnaje do hry
nezasáhly. „Při závěrečném předávání medailí
nám všem stouply slzy do očí. Loni v Itálii jsme
nasbíraly zkušenosti, které se nám podařilo
zúročit a jsme šťastné, že jsme takového úspě-
chu dosáhly. Vždyť jsme tým z jednoho města,
bez bývalých reprezentantek, bez celebrit.
Prostě nás basket baví a jsme moc rády, že se
můžeme spolu takovýchto akcí účastnit,“ shrnu-
la trenérka Rašková. www.bestoff.cz 

Lyžařská škola Alpinia Havířov
pořádá 21. 9. v 17.00 hod. na ZŠ Mládežnická

nábor nových členů - bližší informace najdete na 

www.alpiniaschool.cz nebo na tel.: 731 414 197

Lyžařská škola spolupracuje také s TJ Dukla

Frenštát a s panem Sakalou. V tělocvičně pro-

bíhá kondiční příprava a jedenkrát týdně zájemci

trénují v Rožnově nebo ve Frenštátu na můst-

cích. Tato spolupráce je v Havířově ojedinělá.

■

Sportovní klub 
SPORTU PRO VŠECHNY Havířov

nabízí aktivity pro všechny věkové skupiny 

pod vedením zkušených cvičitelů.

Chlapci ve věku od 5 let - sportovní 

gymnastika (ZŠ Na Nábřeží, Havířov-Město)
tel.: 732 772 176, 604 151 068

Děvčata ve věku od 10 let - volejbal
(ZŠ ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí)
infor. tel.: 739 572 588, 605 861 339

Dospělí - sálová kopaná
(Gymnázium, ul. Komenského, Havířov-Město),

tel. 774 520 912

Tai či - cvičení nejen pro zdraví
Gymnázium Studentská 

každé pondělí od 18.30 hod.

Kurz zahajuje 5.10. 2009

Info na taichihavirov@seznam.cz 
nebo 737 28 61 61, 604 15 10 68

■

NÁBOR KARATE 
TJ Start - SK Budo Havířov 

Karate je vhodné pro všechny věkové kategorie,
zejména pro děti od 6 let a mládež. Jde o jeden
z nejvšestrannějších sportů, který naučí zod-

povědnosti. Podporuje zdravý vývoj každého cvi-
čence a přispívá ke zlepšení psychické a fyzické

kondice.
SK Budo nabízí:
• Pestrou skladbu tréninku karate obohacenou

o prvky gymnastiky, atletiky, strečinku a úpolo-
vých her

• Cvičení v jednom z předních mládežnických

klubů karate v ČR

• Tréninkový proces vedený zkušenými 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 2. 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 pořádá cvičení 

na ZŠ K. Světlé pro rok 2009
Pondělí: 19 - 20 hod. Aerobik /Vanda/

Úterý: 18.30 - 19.30 hod.
Veselé posilovací cvičení,

zdravotní a cvičení na míčích

/pro všechny věkové skupiny/Lída
Čtvrtek: 19 - 20 hod.

Aerobik /Zdenka a Pavla/

Cvičit začínáme aerobikem v pondělí 7.9. 2009

■

Sdružení Taoistického Tai Chi
zve na ukázkovou hodinu

a první výuku zdravotního cvičení

15. září 2009 v 18 hod.

v tělocvičně ZŠ Školní, Havířov-Šumbark
Cvičení vedou akreditování instruktoři      
Pravidelná skupina bude každé úterý

od 22. září v 17.30
Bližší informace získáte www.taoist.cz 

■

FLORBALOVÝ KLUB 
SFK SLOVAN HAVÍŘOV

pořádá nábor nových dětí
V září každé úterý, středu nebo čtvrtek od 16 do
17.30 nebo každý pátek od 16.30 do 18.00

v tělocvičně při Gymnáziu Studentská nebo jindy

po telefonické domluvě.

Připojte se k nejúspěšnějšímu týmu sezóny

2008/09 v kategoriích elévi a přípravka!

•  Přípravka 6 - 9 let kontakty:

•  Elévi 10 - 11 let info@florbalhavirov.cz

•  Ml. žáci 12 - 13 let 777 602 792 

nebo 737 210 800

•  St. žáci 14 - 15 let      icq: 178-957-756

•  Junioři 16 - 19 let www.florbalhavirov.cz

■

Nábor do přípravek juda
Judo Club Havířov pořádá v měsíci září

nábor mládeže od 6 let do přípravek.

Kdy: pondělí a středa od 17 hod.

Kde: budova Policie ČR, ul. Svatopluka

Čecha, vstup zezadu do tělocvičny.

■

NÁBOR - FLORBAL
Florbalový oddíl Slavia Havířov 

pořádá nábor
do svých týmů, děti narozené 1988-2004.

Info na 603 443 638

www.slaviahavirov.cz

Havířovské basketbalistky-veteránky přivezly stříbro z mistrovství světa

NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT

HAVÍŘOVŠTÍ JUDISTÉ BODUJÍ
V jarním kole ligy mužů družstvo judo clubu

Havířov, které je složeno jen ze závodníků
klubu, bez velkých potíží postoupilo do finálové

skupiny. Družstvo je složeno z mladíků a zkuše-
ných závodníků, kteří svými výkony a nadšením

strhávají celé družstvo k výborným výkonům.
Složení družstva - Michal Surma, Jan Nedorost,

Miroslav Novák, Jiří Mičan, Kamil Kuzník, Alexan-
dr Jurečka, Marcel Frenštátský, Kamil Chrobák.

Výborné výsledky podává Alexandr Jurečka
v juniorech - v letošním roce obhájil titul mistra
ČR a v reprezentaci podává na mezinárodních

turnajích za účasti 25-30 zemí výborné výkony.
Získal 2x2. místo a 7. místo (Praha, Cztněvo,
Brémy). Těmito výsledky se nominoval na ME

a MS v letošním roce. Trenér Zdeněk Frenštát-
ský doufá, že výsledky na podzim budou ještě

lepší a potvrdí výbornou kvalitu havířovského
juda.

Foto: archiv
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Havířov-Šumbark, Lomená 9,
Havířov, tel.: 596 884 853
1. Fotbal
2. Sálová kopaná
3. Míčové hry
4. Taekwon-Do ITF
5. Gymnastika
6. Boccia
7. Mažoretky
8. Hip hop dance
9. Machines dance
10. Dílny Šikovné ruce
11. Výtvarný kroužek
12. Keramika
13. Modelářství
14. Počítačové kroužky
15. Šprtec
16. Vaření
17. Doučování
18. Hry a zpívání při kytaře
19. Náboženství
20. Schola
21. Chovatelský kroužek
22. Klub seniorů

Taekwon-Do:
nábor do kroužku se bude konat 

v pondělí 21. 9. v 17.00.

Klub Valdocco 
(pro mládež 15 - 26 let)

1. Sálová kopaná
2. Filmový klub
3. Ponorka aneb 

Zajeď na hlubinu
4. Psychoterapeut

PLUS Workshopy a přednášky

Havířov-Město, Haškova 1,
Havířov, tel.: 596 810 145
1. Fotbal
2. Sálová kopaná
3. Míčové hry
4. Stolní tenis
5. Florbal
6. Počítačové kroužky
7. Šprtec
8. Filmový klub
9. Dílny Šikovné ruce
10. Vaření
11. Doučování

Klub Maják
(pro mládež 15 - 26 let)
1. Sálová kopaná
2. Florbal
3. Filmový klub
4. Ponorka aneb 

Zajeď na hlubinu
5. Psychoterapeut

PLUS Workshopy a přednášky

Nově připravujeme
Posilovna
Lezecká stěna
Taneční škola
Adrenalinové zážitky pro kluby

Bližší informace můžete získat 
v jednotlivých střediscích 
nebo na výše uvedených 

telefonních číslech. Předpo-
kládané zahájení provozu kroužků

bude od 1. října 2009.

Akce pro dospělé:
K Měsíci biopotravin a ekologického zemědělství připravila pobočka
na ul. J. Seiferta besedu se Stanislavem Kołorzem z mlékárny EKOMILK
Frýdek-Místek vyrábějící mimo jiné také ekologické mléčné produkty.
Beseda se koná ve čtvrtek 17. září v 18 hodin a její součástí bude
ochutnávka bio potravin.
Ve vestibulu knihovny na ul. Šrámkova si můžete prohlédnout výstavu foto-
grafií členů Fotoklubu Havířov Petra Smejkala a Romana Wojcika nebo
v půjčovně pro dospělé tematickou výstavku knih Stavím, stavíš, stavíme … 

Akce pro děti:
Dětské odd. na ul. J. Wericha zve na další zábavné odpoledne s knihou
Pojď si hrát na pravěk. Akce se koná 30.9. od 15.00 hod. a je určena
dětem školního věku.

Děti navštěvující pobočku Gen. Svobody dostaly prázdninový úkol -
přinést si z místa, kde se jim nejvíc líbilo, kamínek. V úterý 15.9. ve 14.00
hod. si ho namalují a při malování mohou vzpomínat na krásně prožité
prázdniny.

Nezahálely ani děti z pobočky Dělnická v Prostřední Suché. Ty vytvořily
spoustu letních obrázků. Knihovnice z nich připravila výstavu, vernisáž
se koná v pátek 11.9. v 16.00 hod.
A kdo přinese během září a října obrázky s tématikou PODZIM, může
vyhrát PYTEL PLNÝ SLADKOSTÍ. Vyhodnocení soutěže se uskuteční
v pátek 20.11. 2009 v 16.00 hod. a hodnotit bude dětská porota.

Ke Dni bez aut uspořádá pobočka na ul. J. Seiferta besedy pro žáky

základních škol.

RODINNÉ CENTRUM
MAJÁČEK 

od září opět zahajuje 
svůj pravidelný program 

v prostorách 
Domu dětí a mládeže 

na ulici Na Nábřeží 41.
Každé úterý je pro děti kromě

herny naplánována „miniškolička 
s Gabi, čtvrtky jsou opět ve zna-
mení zpívánek, diskusí a tvoření.
1.9. volný program 
8.9. zpívánky

15.9. volný program
22.9. tvořivý program:

strom z palců
29.9. diskuse se zubařkou Markétou

Pátky jsou vyhrazeny výhradně
maminkám s dětmi 

batolecího věku.

Jsme zde pro vás 
od 9.00 do 11.00 hod.

www.majacek.com.

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

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

www.zusbm.cz

Městská knihovna Havířov

Nabídka kroužků na školní rok 2009 / 2010

25. září v 18.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Salon Lecha Nierostka
hostem pořadu je 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
lékař, VŠ pedagog, zakladatel 

a předseda neziskového 
občanského sdružení 

INTERNATIONAL HUMANITY
●

29. září v 17.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků
●

ZUŠ Leoše Janáčka,
Havířov-Podlesí,

přijímá pro školní rok 2009/2010
žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního 
(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec), 
literárně-dramatického 

a výtvarného oboru.
Možnost studia i pro dospělé.

●

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064

nabízí ve školním roce
2009/2010  

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, akordeon,
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....) 
●

kurzy pro dospělé :
Keramika - Figurální kreslení -

Točení na kruhu a práce se sádrou
- Grafické techniky 
- Tvůrčí fotografie

zahájení kurzů - říjen 2009
kurzovné 1 400 Kč

říjen 2009 - leden 2010
●

Přihlášky je možné podávat 
od 28. 8. 2009

na ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1, Havířov

tel : 596 813 128

V září bude probíhat na výtvarném oboru ZUŠ B. Martinů,
VIII. ročník sochařského sympozia "Lípa Havířov 2009" 

vernisáž se koná 29. září 2009 v 18.00 hodin 
na výtvarném oboru ZUŠ ul. Jiráskova

MATEŘSKÉ A RODINNÉ 
CENTRUM SLUNÍČKO
Od 1. 9. 2009 Vás rádi přivítáme

také v nových prostorách na ul.

Opletalově 4/607 (naproti krytého

bazénu) v Havířově-Šumbarku.

Provozní doba v hernách je:

ZŠ M. Pujmanové 17,

Havířov-Šumbark

Po a St 9.00 - 12.00 hod.

15.00 - 18.00 hod.

Út, Čt, Pá 9.00 - 12.00 hod.

Opletalova 4, Havířov-Šumbark

Po a St 9.00 - 15.00 hod.

Út a Čt 9.00 - 18.00 hod.

Pá 9.00 - 12.00 hod.

Od 14. 9. 2009 bude zahájen:
● Kurz plavání dětí do 2 let pod

vedením akreditovaného lektora

plavání
● Volné plavání pro rodiny s dětmi
● Říkadla s pohybem - pohybový

kroužek pro děti v doprovodu

rodičů od 1 roku
● Pastelka - výtvarný kroužek pro

děti v doprovodu rodičů od 2 let
● Rarášek - nácvik správného

vyslovování formou hry pod

vedením logopeda
● Pro dámy - kurz výtvarných

technik pro ženy
● Kurz jazyka anglického pro

dospělé - začátečníci
● Kurz jazyka anglického pro

dospělé  pokročilí
● Intenzivní konverzace v anglič-

tině pro dospělé - 10 lekcí na
ucelená témata

● Miniškolička - program pro děti

od 2 let s hlídáním - bez dopro-
vodu rodičů

Zápis do jednotlivých kurzů 
a kroužků probíhá do 10. 9. 2009.

Bližší informace získáte na
www.materskecentrumslunicko.eu, 

tel. 774 276 162 
nebo osobně v hernách 

Mateřského a rodinného centra

Sluníčko Havířov.
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148/09

146/09

149/09

150/09

ANGLIČTINA - indiv., kurzy
tel. 736 150 119

anglictina.webnode.cz
151/09

A Q U A A E R O B I C
na bazénu v Havířově-Šumbarku.
Více na www.aquaaerobic.ic.cz 
604 305 870 - K. Mahdalová

152/09

F I N A N Č N Í  K R I Z E ?
Nabízíme lukrativní činnost

v největší ČS internet. firmě.

Nadstandartní výhody a výdělky.

Info: kanc. Havířov 

736 643 788, 737 187 541

154/09

155/09

Masáže, Lymfodrenáž

Vacupress, Baňkování

Lávové kameny
Objednávky na tel. 602 147 311

www.masazehavirov.cz
Hotel MERKUR “C”, 8. patro

* dárkové poukázky
* permanentky
* poukázky sodexo, unišek

156/09

157/09
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LEVNĚJI TO NEJDE 
KURZY ANGLIČTINY

PRÁCE NA PC 
PUBLIC RELATIONS
(aneb Jak na krizi)

AKADEMIE III. VĚKU

Další kurzy na www.sgymha.cz 

JEN ZA 1 999 Kč!
Minimum 15 zájemců/kurz.

Přihlaste se do 30. září.

Soukromé gymnázium a SZŠ
Havířov, s.r.o. 
596 884 703

1
5
8
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ZO ČSV V HAVÍŘOVĚ SRDEČNĚ ZVE NA

VČELAŘSKOU VÝSTAVU
pořádanou při příležitosti 100. výročí trvání včelařské organizace 

5. až 7. září 2009
v prostorách Domu PZKO „Zborůvka“, Havířov-Bludovice

(jedna zastávka autobusem MHD č. 10 z AN, nebo pěšky cca 10 min. po ul. Frýdecká)
5. září 13.00 - 18.00      6. září 9.00 - 18.00     7. září 9.00 - 14.00 
- Po celou dobu výstavy bude možnost nákupu včelařských potřeb, včelařských

produktů, občerstvení a pro zájemce bude zajištěn odborný výklad

- Každý návštěvník se může zúčastnit soutěže se včelařskou tematikou o hodnotné ceny
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