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• VYTVOŘTE SI SVŮJ STROM ŽIVOTA
27. 3. 2010 od 10.00 hod. v Rodinném centru Majáček

• MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
14. 5. 2010 od 9.00 hod. v Mateřském a rodinném 
centru Sluníčko Havířov

• MÁMU NECHTE DOMA
18. - 19. 6. 2010 (zadáno pro muže a jejich ratolesti)
v Rodinném centru Majáček

• MOJE CESTY ZA KNIHOU
3. - 14. 6. 2010 cyklus tvořivých dílen, besed 

a výstava v Městské knihovně Havířov 

• DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
4. 6. 2010 a 1. 10. 2010 v Rodinném centru Majáček

• HAVÍŘOV V POHYBU, pohybová show 
2. - 3. 12. 2010 v Městské sportovní hale Havířov

Vstup na všechny akce je zdarma.

Další část finanční odměny půjde na opravu povrchu

hřišť, která se nachází ve vnitroblokových částích ulic
Alšova, Čs. armády, Hlavní třída, a to formou úpravy teré-

nu, výměny stávajícího oplocení a dětského mobiliáře.

Na ocenění bylo na základě nominací jednotlivých

sportovních klubů navrženo sportovní komisí RmH

celkem 44 sportovců v kategoriích žáci a dorost, junio-

ři, dospělí a tělesně postižení. V kategoriích družstev

bylo navrženo na ocenění 9 družstev. V kategorii

tělesně postižených bylo nominováno družstvo stolních

tenistů a stolní tenista Ivan Karabec.

V roce 2009 získali havířovští sportovci:

- 36 titulů mistra České republiky

- 3 tituly vicemistrů Evropy

- 1 titul mistra světa (Magdaléna Tichá, bridž)

V kategorii žáci a dorost se stali absolutními vítězi

Andrea Šplíchalová z Klubu vodního lyžování

a David Mirga z SK vzpírání Baník.V kategorii junioři se
stali absolutními vítězi Alexandr Jurečka z Judo clubu
Havířov a Pavel Širuček z SK stolního tenisu Baník (na

snímku vpravo). V kategorii dospělých zvítězila Karo-

lína Bobková  z oddílu karate TJ Baník a Miroslav Bača

z Billiard klubu Havířov.

V kategorii družstev - žáci a dorost zvítězily oddíly TJ

Start - atletika, SK vzpírání Baník, Slavia Havířov - oddíl

aerobiku, SK moderní gymnastiky a TJ Start - basket-

bal, v kategorii družstva junioři Slavia Havířov - oddíl

aerobiku a v kategorii družstva dospělí SK vzpírání

Baník, BEST OFF Havířov basketbal a Billiard Club

Havířov. Zvláštní ocenění v kategorii družstva získal

Klub mažoretek Kala při MKS Havířov.

Z trenérů byli oceněni trenér TJ Start Havířov - oddíl

basketbalu Petr Choma a trenérka  oddílu aerobic
Slavia Havířov Ivana Kožmínová (na snímku vlevo).

Zasloužilým pracovníkem TV a sportu byl vyhlášen

Radomír Kloda - Rugby Club Havířov.
Foto: Josef Talaš

Sportovec města Havířova roku 2009

1. května 2010
od 13 hodin 

nám. Republiky

MÁJOVÉ SLAVNOSTI
VONIČKA ❁ SLOVÁCKÁ KAPELA
ROZMARÝNKA ❁ JIŘÍ ZMOŽEK 

❁ FRANTIŠEK NEDVĚD 
❁ KAMELOT ❁ RANGERS

Finanční dotace, kterou město získalo spolu se třetím místem v soutěži Obec přátelská rodině, přinese
Havířovanům cyklus pro-rodinných akcí a umožní také opravu vnitroblokových hřišť.

Soutěže Obec přátelská rodině se Havířov zúčastnil již dvakrát a pokaždé skončil na „medailové pozi-

ci“. Za třetí místo v loňském ročníku získalo město finanční odměnu čtyři sta tisíc korun v podobě náro-
ku na neinvestiční dotaci, která bude využita pro realizaci pro-rodinných aktivit pořádaných obcí. A tak se
můžete těšit na cyklus programů 

SPOLU, NE VEDLE SEBE 
Motto: Dům tří generací

Projekt je zaměřen na propojení stávajících i nových aktivit (určených všem havířovským generacím) 
pořádaných s neziskovými organizacemi.

Ve čtvrtek 11. března se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti vyhlášení
nejlepších sportovců města Havířova za rok 2009.

Informace o projektech naleznete na webových stránkách města: www.havirov-city.cz
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V rozpočtu města je v letošním roce
vyčleněno v kapitole „ostatní dary a dotace“
34,8 mil.Kč. Z tohoto finančního objemu je na
dotace subjektům ze sportovní sféry rozpoč-
továno 28,2 mil. Kč a na dotace mimospor-
tovním subjektům pak 6,598 mil. Kč.

Zakomponovány jsou zde dotace např. na
mládežnický hokej (4,5 mil. Kč), podpora fotbalo-
vých oddílů (2,91 mil. Kč), dotace SK vzpírání
Baník Havířov (490 tis. Kč), dotace oddílu florba-
lu Torpedo (400 tis. Kč), dotace na vodní
záchrannou službu (100 tis. Kč), na plavání ško-
láků (2,1 mil. Kč), dotace pro SK Baník oddílu
stolní tenis (800 tis. Kč), dotace Slavii Havířov -
oddíly volejbalu a plavání (900 tis. Kč), dotace na

Havířovský zlatý kahanec (500 tis. Kč). Další
dotace směřují pro Armádu spásy (1 mil. Kč),
dotace na lůžka pro LDN Nemocnici s poliklini-
kou Havířov činí 0,5 mil. Kč.

Kromě těchto již v rozpočtu stanovených částek
město rozděluje finanční prostředky v celkové výši
10,25 mil. Kč na základě žádostí o dotace ve spor-
tovní oblasti (5,75 mil. Kč) a v mimosportovní sféře
(4,7 mil. Kč). Do konce ledna měly jednotlivé orga-
nizace a kluby možnost žádat o dotaci. Ihned po
tomto datu zasedly jednotlivé komise rady města
(sportovní, školská, kulturní atd.) a jednaly o rozdě-
lení dotací. Následně projednávali rozdělení dotací
radní, definitivní slovo řeknou zastupitelé
29. března.

Celkem bylo doručeno 206 žádostí. Nejvíce
žádostí o dotace bylo doručeno ze sportovní
sféry (54 projektů). V kulturní oblasti přišlo 49
žádostí, dalších 35 projektů je ve školské oblas-
ti, v sociální oblasti 37 projektů, v oblasti preven-
ce kriminality a protidrogové prevence 14 projek-
tů, 5 žádostí v oblasti partnerských vztahů
a dalších 9 projektů na financování sportovních
a mimosportovních kroužků havířovských střed-
ních škol.

Organizace nejčastěji žádají o dotaci na čin-
nost sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných
jednot, zájmových kroužků, rodinných center,
dále na pořádání různých soutěží, koncertů, akcí
pro veřejnost, na pořádání turnajů apod.

Město rozděluje téměř 35 milionů na dotacích
pro sportovní a mimosportovní subjekty 

V průvodu půjde velbloud, brazilské
tanečnice i čerti z Krampusu

V sobotu 19. června se můžeme těšit na druhý ročník obnovených

slavností Havířov v květech. Tato akce je letos zároveň součástí

kampaně Město stromů vyhlášenou Nadací Partnerství a městem

Strakonice.

Po loňském úspěchu květinových pohádkových postaviček organi-

zátoři velice pečlivě zvažovali, jaké téma by mohlo přilákat zase takovou

spoustu lidí jako loni. Vyhrálo téma Zvířátka. Květináři a floristé tak budou

mít za úkol na náměstí vytvořit z dovezených květin cca 2 metry vysoké

sochy zvířat. Sochy budou floristé tvořit v sobotu 19. června na náměstí

Republiky již od 8 hodin a odpoledne opět diváci rozhodnou svými hlasy

o nejhezčí soše.

Kromě tvorby 10 květinových soch se lidé mohou těšit na květinový

průvod městem. V průvodu letos pojede například 10 kočárů s koňmi

a minimálně 10 nazdobených vozů. Městem půjde také obří loutka, bra-

zilské tanečnice, brazilští bubeníci, historičtí šermíři a čerti z Krampusu.

Zatraktivnění průvodu se povedlo díky mediálnímu partnerovi Radiu Čas.

Podtitulem průvodu, který letos půjde delší trasou než v loňském roce, je

Karneval v ulicích.

A protože tématem letošního ročníku jsou zvířata, mohou se lidé těšit

také na zvířata v průvodu. Kromě koní bychom měli potkat například vel-

blouda, poníky a další. Vzhledem k velkému zájmu bude průvod trvat při-
bližně 2 hodiny. Zájemci o účast v průvodu se mohou hlásit vedoucí
tiskového oddělení e-mailem friedlova.radmila@havirov-city.cz.

Průvod vyrazí od magistrátu města v 11 hodin. Od 13. hodiny bude na

náměstí Republiky připraven bohatý kulturní program.

 
 
 
 
 
 
 
 

KDE? 
� Městský park u náměstí (Na Ná d 9 do 15 hod.  

 

 
 
 
CO VÁS TAM ČEKÁ?   
� Prezentace firem, organizací, sdružení a ěřených na ekologii 

a ekologické aktivity 
� Hry a soutěže pro děti nejen s ekologickou tematikou.  
� Turistický pochod kolem Lučiny s ekologickými  stanovišti 
� V rámci Dne Země proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků 

výtvarné soutěže určené pro ZŠ, vyhlášené ČSAD Havířov ve 
spolupráci s městem  

 
 
AKCI PŘIPRAVUJE město Havířov ve spolupráci s akt
ekologických organizací a sdružení  (S.K. a K.S. Dakota, Junák, aj.)  
 

KDE?
� Městský park u náměstí (Na Ná d 9 do 15 hod.

CO VÁS TAM ČEKÁ?
� Prezentace firem, organizací, sdružení a ěřených na ekologii

a ekologické aktivity
� Hry a soutěže pro děti nejen s ekologickou tematikou.
� Turistický pochod kolem Lučiny s ekologickými stanovišti
� V rámci Dne Země proběhne vyhodnocení a vyhlášáá ení výsledků

výtvarné soutěže určené pro ZŠ, vyhlášáá ené ČSAD Havířov ve
spolupráci s městem

AKCI PŘIPRAVUJE město Havířov ve spolupráci s akt
ekologických organizací a sdružení (S.K. a K.S. Dakota, Junák, aj.)

Informace 
pro občany
Z důvodu doposud nenaplněné

kapacity ordinace 

praktické lékařky pro dospělé 
MUDr. Dagmar Kusákové 
touto cestou informujeme, že jsou

zde stále volná místa k registraci.
Adresa: zdravotní středisko 

na ul. Budovatelů 991/20b, 
Havířov-Prostřední Suchá

Ordinační dny
PO a ÚT        7.00 - 11.00
ČT               13.00 - 17.00

PÁ               13.00 - 16.00

☎ 732 492 723

Sestra: Pastrňáková Lenka

Cikrt
- stáří cca 7 let, kříženec, klidný,
hodný, v útulku Dětmarovice již 

od 10.4. 2008, 
poté převezen do útulku 

v Prostřední Suché 

Láďa
- stáří cca 8 let, kříženec, klidný,

hodný, v útulku Dětmarovice 

od 19.10. 2008, v útulku Pr. Suchá
od prosince 2009

Psí útulek MAX www.utulekhavirov.cz - tel. 596 412 412

Dyk
- stáří cca 8 let, kříženec, hodný, 
v útulku Pr. Suchá od 28.1. 2010
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Zkontrolujte si platnost 

řidičského průkazu
Do konce roku 2010 jsou řidiči povinni vyměnit řidičské průkazy

vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Další řidičské průkazy (vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004)
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Žádosti se
podávají na odboru vnitřních věcí, oddělení správních a dopravně správ-
ních evidencí, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14
hodin nebo po předchozím objednání v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin.

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Pro
výměnu je nutné předložit platný občanský průkaz, jednu fotografii
o rozměrech 3,5×4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta
pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů (popř. do 5 pracovních
dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidičské průkazy zkontrolovali a nečekali
s jejich výměnou až na konec roku 2010. Doporučujeme zažádat o výmě-
nu již nyní, kdy lidé nebudou muset čekat ve frontách.

Stanoviště kontejnerů

30. 3. - 1. 4.
Nad Tratí X Na Kopci, Tajovského,

Moskevská - park., G. Klimenta,

E. Destinnové, Svážná, Fryštátská  

2. 4. - 5. 4.
U Topolů, U Pískovny, Na Pavla-
sůvce (žel.stanice), Na Stezce, 
Na Polanech, Padlých hrdinů -

obchod, J. Kotase-točna

6. 4. - 8. 4. 
G. Klimenta, Dl. třída-zdr.stř., 

Slovanská, Železničářů, Točitá,

B. Němcové, Odlehlá

9. 4. - 12. 4.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 

Nový Svět (ZO), Hraniční, Květná,
Podélná (Osinky), Větrná 

13. 4. - 15. 4. 
A. S. Puškina, Na Nábřeží 

- let. kino, Školní (v zatáčce 
u garáží), Kpt. Jasioka ZŠ, 

Mezidolí-U Sosáka, Kosmonautů,
Okrajová 41 

16. 4. - 19. 4.
1. máje, Alšova, Hálkova, 
P. Bezruče, Na Pacalůvce, 

Gen. Svobody, M. Pujmanové

20. 4. - 22. 4.
J. Wericha, Balzacova, 

Bludovická, Okrajová 11

-vedle rampy u obchodu, 
Frýdecká-Stružník, Lazecká 

(u lesa), Sukova u věžáku

23. 4. - 26. 4. 
Dvořákova, Moskevská - park, 

Na Dolanech, Svážná, Želivského, 

U Parkoviště, Ostrovského

27. 4. - 29. 4. 
Jedlová, Švabinského, Místní,

Družstevnická, Soví, 
Šumbarská xNová, 

17. listopadu - u garáží

30. 4. - 3. 5. 
Kpt. Nálepky, Šrámkova, Petřvald-

ská (pož. zbroj.), Selská, Haškova, 

Prachatická x Nad Tratí, Olšová

městská část : městská část: městská část:

Bludovice, Prostřední Suchá Životice, Město,

Dolní Datyně Dolní Suchá Šumbark
duben 19., 26. 20., 27. 23., 30.
květen 3., 10., 17., 24., 31. 4., 11., 18., 25. 7., 14., 21., 28.
červen 7., 14., 21., 28. 1., 8., 15., 22., 29. 4., 11., 18., 25.

červenec 7., 12., 19., 26. 8., 13., 20., 27. 2., 9., 16., 23., 30.
srpen 2., 9., 16., 23., 30. 3., 10., 17., 24., 31. 6., 13., 20., 27.
září 6., 13., 20., 27. 7., 14., 21., 29. 3., 10., 17., 24.
říjen 4., 11., 18., 25. 5., 12., 19., 26. 1., 8., 15., 22., 29.

listopad 1. 2. 5.

Průjezd železničního mostu 
na ul. Na Pavlasůvce a rekonstrukce chodníků

Ještě v letošním roce bude provedena rekonstrukce vozovky a úprava

spodní stavby železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce v Prostřední

Suché. Důvodem je současný problém s  průjezdem nízkopodlažních auto-

busů ČSAD, jejichž výška přesahuje výšku železničního podjezdu. V rámci

stavební akce bude nově provedeno snížení nivelety vozovky, stavební

úpravy spodní stavby mostu, vybudován bude chodník po levé straně

vozovky, kanalizace a odvodnění ploch, přeložení veřejného osvětlení, pře-

ložka vodovodu a přeložka sloupu elektrického vedení.

Náklady na rekonstrukci budou činit zhruba 5,6 mil. Kč. Stavba bude

zahájena začátkem dubna a dokončena v průběhu září. Po celou dobu

rekonstrukce bude průjezd pod železničním mostem zcela uzavřen.

Objízdné trasy budou označeny.

Harmonogram přistavení VPK duben 2010

Separace biologicky rozložitelných odpadů (BRKO)

u rodinných domků ve městě Havířově v roce 2010
Od 19.4. 2010 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako v roce 2009.

Svoz bude prováděn od 6.00 hodin, proto je vhodné igelitové pytle
přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz pak bude organizován

v níže uvedených termínech:

Sdělujeme tímto občanům bydlícím v Havířově-Životicích v části
Osinky, že od 1.4. 2010 rozšiřujeme stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad na křižovatce ulic Padlých hrdinů a U Stavu
o kontejner na plasty a papír.
V rámci optimalizace se pytlový svoz tříděných odpadů v této
lokalitě (na ul. U Stavu, Podélná, K Přehradě) ruší.

Městské části Havířova-Bludovi-
ce, Podlesí a Město byly zařazeny
do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel,
domů a bytů v ČR, kterých se týká
tzv. zkušební sčítání organizované
Českým statistickým úřadem
(ČSÚ). Cílem zkušebního sčítání je
ověřit správnost všech etap průbě-
hu sčítání a vyhodnotit zkušenosti,
zejména ověřit srozumitelnost
vyplňovaných formulářů před celo-
republikovým sčítáním lidu, domů
a bytů, které ČSÚ připravuje na
březen 2011. „Zkušební sčítání si
klade za cíl ověřit nové postupy,
mezi které patří například možnost
vyplnit sčítací formuláře elektronic-
ky, a také odhalit případné nejas-
nosti týkající se vyplňovaných for-
mulářů z pohledu občanů. Rád
bych ty, kteří byli do projektu zku-
šebního sčítání vybráni, požádal
o spolupráci a pomoc. Předem
děkuji za čas, který vyplnění formu-
lářů věnujete, protože každý
správně vyplněný dokument
přispěje k úspěšné přípravě celo-
státního sčítání v roce 2011,“ říká

ke zkušebnímu sčítání, které je

dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal,

místopředseda ČSÚ.

Zkušební sčítání začne 6. dubna

2010. Od tohoto dne, až do 16.

dubna 2010, budou sčítací komisa-

ři jmenovaní ČSÚ, ve většině přípa-

dů poštovní doručovatelé, osobně

doručovat sčítací formuláře.

Domácnosti ve vybraných lokali-

tách našeho města, které budou

součástí zkušebního sčítání, budou
s dostatečným předstihem o této

akci včas informovány. Sčítací

komisaři se budou prokazovat slu-
žebním průkazem a k vyplnění for-

mulářů vám předají veškeré
potřebné informace a zodpoví
případné otázky. Sčítací formuláře
je možné vyplnit také elektronicky.
Přístup k elektronické verzi formu-
lářů a veškeré nezbytné informace
včetně postupu, jak je vyplnit,
naleznete na internetové stránce
www.scitani.cz.

Vyplněné sčítací formuláře je
možné odevzdat počínaje 17. dub-
nem 2010 několika způsoby:
navrácením sčítacímu komisaři při
jeho druhé návštěvě, bezplatným
odesláním poštou na P.O.Box ČSÚ

v obálce s předtištěnou adresou,

osobním předáním na poště uve-

dené v letáčku nebo odesláním

v elektronické podobě. Veškeré

údaje zjištěné při sčítání mohou být

využity výhradně ke statistickým

účelům a podléhají velmi přísné

ochraně dle zákona o sčítání lidu,

domů a bytů a podle zákona

o ochraně osobních údajů. Sčítací

komisaři, stejně jako všechny

osoby podílející se na zpracování

údajů, jsou vázáni přísnou mlčenli-

vostí, která je časově neomezená.

Budete-li mít jakékoli dotazy,

obraťte se prosím na kontaktní

místa uvedená v letáčku, který vám

sčítací komisař doručí do poštovní

schránky, na oddělení Sčítání lidu,

domů a bytů Ostrava na telefonním
čísle 595 131 256 nebo navštivte

oficiální internetové stránky Sčítání

lidu, domů a bytů 2011 
www.scitani.cz  

Jsme součástí zkušebního
sčítání lidu, domů a bytů 
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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 

Voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Magistrát města Havířo-
va, odbor vnitřních věcí, na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu buď osobně na
Magistrátu města Havířova, odboru vnitřních věcí, kancelář

č. A-120   nebo písemným podáním opatřeným ověře-
ným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb - tj. do 21.5. 2010 na Magistrát města

Havířova, odbor vnitřních věcí.

Magistrát města Havířova předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů

přede dnem voleb - od 13.5. 2010 osobně voliči nebo osobě,

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu 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 jakém-

koliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 

750.858,- odesláno z Havířova
na pomoc Haiti

Na základě následků ničivého zemětřesení na Haiti vyhlásil
Nadační fond Nehemia 14. ledna 2010 sbírku a pomoc postiženým
na Haiti. Z „Fondu náhlé pomoci“ Nehemie bylo uvolněno čtyřicet tisíc
korun. Během 7 dnů bylo nasbíráno a okamžitě odesláno 265 205 korun,
které pomohly financovat 294 296 potravinových balíčků. Během násle-
dujících osmi dnů bylo odesláno dalších 485 609 korun. Ze zaslaných
financí bylo kromě potravinových balíčků nainstalováno 30 filtračních
zařízení na úpravu kontaminované vody na vodu pitnou. Během tří týdnů
bylo rozdáno potřebným lidem 1,6 milionu potravinových balíčků.

Nadační fond Nehemia sídlí v Havířově na Selské ulici. Zajišťuje dlou-
hodobě humanitární pomoc do 13 zemí světa jako je Etiopie, Tanzanie,
Severní Korea, Severní Osetie a další. Současně organizace zajišťuje

v případě živelných katastrof okamžitou pomoc ve formě sbírek.

Z Havířova do Ostravy a zpět za 1 Kč
Obyvatelé Havířova a okolí si budou moci vyzkoušet přímé spojení vlakem do Ostravy a zpět za symbolickou jednu korunu. Tuto akci

připravuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Havířov a Českými drahami na pondělí 26. dubna.
Cestovat z Havířova do Ostravy za 1 Kč bude možné v pondělí 26. dubna 2010 kterýmkoli z přímých vlaků linek S1 nebo R1. Stejné příměst-

ské linky Eska pak bude možné s touto zpáteční jízdenkou využít i pro cestu zpět do Havířova, a to až do půlnoci 27. dubna. Na všechny spoje
linky R1 jsou nasazovány moderní klimatizované elektrické jednotky 471 City Elefant, se kterými se setkáte také na většině spojů na lince S1.

Nechte proto své auto doma a jeďte 26. dubna do Ostravy za prací či za zábavou vlakem!

Dotace pomůže zkvalitnit práci 
s informačním systémem o veřejných službách

Havířovu se podařilo získat dotaci z EU v rámci

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost na projekt s názvem „Vzdělávání v eGovern-

mentu“.

Celkové výdaje na projekt činí cca 2,1 mil. Kč, při-
čemž příspěvek z Evropského sociálního fondu je cca 1,8 mil. Kč. V rámci
projektu dojde k zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a pro-

školení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informa-

čního systému o veřejných službách. Během dvou let bude magistrát pro-
vádět školení zaměstnanců a zaměstnanců příspěvkových organizací.
Projekt je zaměřen na vzdělávání v postupné implementaci eGovernmen-

tu do praxe např. vzdělávání ve znalosti ovládání CzechPOINT, v práci se

spisovou službou, konverzi dokumentů, ovládání datových schránek, práci
se základními registry atd.

TV POLAR Havířov je šířena
třemi způsoby: internetem, kabe-
lovou sítí UPC a satelitem

1) Šíření internetem
Vysílání na internetu má 2 podoby:
a) www.TVpor ta l y. cz /hav i rov

- Internetová televize Morav-
skoslezského kraje - zde jsou
umístěny a archivovány všechny
televizní reportáže z Havířova

b) www.InfoPor ta ly.cz/havi rov
- Internetové noviny Moravsko-
slezského kraje - zde jsou tele-
vizní reportáže přepsány do tex-
tové podoby, doplněny fotogra-
fiemi a je zde rovněž daná vide-
oreportáž, tedy informace ve
všech podobách 

K reportážím se lze dostat také
přes homepage města Havířova
www.havirov-city.cz 

2) Šíření kabelovou sítí

V kabelu POLAR HAVÍŘOV vysílá
na samostatném kanále (S 6),
který se po naladění objeví v nej-
nižší nabídce, tedy všem, kdo při-
jímají televizi analogovým kabelem
v Havířově. Vysílá 24 hodin denně.
Každou celou hodinu běží hlavní
zprávy „Havířovský expres“, poté
následuje pořad „Regionální
expres“ o tom, co se děje v okol-
ních městech. Zbytek vysílacího
času vyplňuje videotext - textové
informace, pozvánky a upoutávky.

3) Šíření satelitem
Pořad „Havířovský expres“ je
vysílán také na satelitu, konkrétně
v rámci paketu CS link na pozici
23,5 stupňů východně, Astra 3A
a Astra 1E, na kanálu PUBLIC TV.
Městu Havířov je vyčleněna vždy
neděle v časech v 7:00, 17:00
a 24:00 hodin. Toto vysílání je
dostupné na celém území České
republiky.

Televize POLAR HAVÍŘOV
- kde a jak ji „naladíte“?

Rekondičně-ozdravný pobyt pro 20 seniorů
se zdravotním postižením 
a) Místo rekreace: Hotel „Visalaje“, Krásná pod Lysou Horou č. p. 255

b) Termín rekreace: 1. 6. - 8. 6. 2010

c) Spoluúčast na úhradě pobytu: 50% z celkové částky ceny za pobyt,

který činí 3.600,- Kč

d) Stravování: stravu tvoří plná penze (snídaně, oběd, večeře)

e) Podmínky rekreace:

☛ občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci

☛ poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího

stupně, starší 60 let

☛ občan je držitelem mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené

osoby II. stupně

☛ v případě nenaplnění kapacity je možná účast občana držitele mimo-

řádných výhod pro těžce zdravotně postižené osoby III. stupně

☛ v případě nutného doprovodu musí osoba doprovázející splňovat první
dvě podmínky

f) Obsahová náplň rekreace a organizační zajištění:

☛ akvitizační program, dle potřeb zapsaných seniorů, za přítomnosti pra-
covníka odboru sociálních věcí jako koordinátora pobytu.

g) ZÁPIS: 13. dubna 2010 od 7.00 do 10.00 hodin (do naplnění kapa-

city) v budově Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí -

budova F, 1. patro, kancelář č. 111.
Další bližší informace poskytne Petra Pospíšilová ☎ 596 803 155,
Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro,

kancelář č.111.
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VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 

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  22. 2. 2010

František Ch o b o t, v. r. primátor města 

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, politické 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 28. a 29. května 2010
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Dva korkovníky amurské jsou ozdobou dětského parku pod náměstím Republiky. Foto: Josef Talaš

Pravidla soutěže:
Oblíbený strom může navrhnout každý 
- jednotlivci, rodiny, školy, sdružení, organizace.

Nominační návrh musí obsahovat:
- přihlášku
- příběh stromu (známá fakta ze života stromu, vymy-

šlený příběh, úvaha, proč je tento strom 
důležitý právě pro vás apod.), max. 10 řádků

- popis lokality, kde strom roste 
- určení druhu stromu, případně jeho stáří, výška,

obvod
- fotografii stromu v digitální podobě (zaslaná e-mai-

lem, max. 3 Mb) v rozlišení pro tisk

Přihláška je ke stažení na internetových stránkách
www.havirovmestostromu.cz.

Uzávěrka nominací je 5. srpna 2010.
Nominace zasílejte e-mailem na adresu 
stromroku@havirov-city.cz.
V předmětu zprávy prosím uveďte „Strom roku“.

V jedné e-mailové zprávě posílejte pouze jeden návrh.

Těšíme se na vaše návrhy, příběhy, fotografie či další
zajímavosti spojené se stromy, které si zaslouží pozor-
nost.

Vyhodnocení soutěže 
Z došlých návrhů vybere v průběhu srpna porota slo-
žená z odborníků, osobností a zástupců dětí 1.A ZŠ
Gorkého, které na soutěži spolupracují, 6 stromů-fina-
listů, jejichž fotografie a příběhy (redakčně krácené)
zveřejníme na webových stránkách www.havirovmes-
tostromu.cz.
Vítězem soutěže se stane ten strom, který dostane nej-
více hlasů při hlasování v anketě uveřejněné od 1. do
30. září na www.havirovmestostromu.cz.
Autor vítězného návrhu  získá věcnou cenu.
Odesláním přihlášky dává autor fotografie a příběhu
právo ke zveřejnění a využití pro propagační účely.
Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit také jména 
účastníků soutěže.

Havířov bojuje
o titul 
Evropské 
kvetoucí sídlo

Havířov bude letos společně
s obcí Studenec zastupovat Čes-
kou republiku v mezinárodní sou-
těži Entente Florale Europe -
Evropská kvetoucí sídla. Možnost
ucházet se o mezinárodní ocenění
v kvalitě péče o zeleň Havířov
získal spolu s titulem Město stromů
2009/2010.

„Začátkem února jsme odeslali
písemnou přihlášku a nyní jsme se
dozvěděli, že hodnocení města
provede dvanáctičlenná mezi-
národní odborná porota ve čtvrtek
8. července,“ přiblížil primátor
města František Chobot. „Porota
bude hodnotit Havířov z hlediska
péče o zeleň, separace odpadů,
čistoty ve městě a v jeho nejbližším
okolí, hodnocen bude také počet
sportovních a kulturních zařízení,
dětských hřišť, škol, počet parků.
Porota se zaměří také na plánova-
ný rozvoj, vybavení městským
mobiliářem, trvalé výsadby, ale i to,
jak samotní občané města
pomáhají vytvářet příjemné pro-
středí ve svém okolí vlastní květi-
novou výzdobou na svých oknech,
balkónech a zahrádkách i pravidel-
ným úklidem kolem svých obydlí
a provozoven. Členové poroty si
prohlédnou Havířov po předem
navržené trase, kterou v současné
době plánujeme.“

„Možnost reprezentovat česká
města v mezinárodní soutěži
Evropská kvetoucí sídla je pro nás
velmi významná. Je to zároveň
výzva pro město a také pro
samotné obyvatele, kteří nám
mohou k úspěchu v soutěži díky
péči o své okolí pomoci,“ uvedl
náměstek primátora Ing. Eduard
Heczko.

Letošní zima přinesla velké množství sněhu,
který pokryl prostranství mezi obytnými domy
v Havířově. V současné době tento sníh
postupně taje. Na některých místech taje rychle-
ji, což vyvolává zájem občanů o tepelné ztráty
v rozvodech tepla společnosti Havířovská tep-
lárenská společnost, a.s. (HTS).

Sekundární rozvody tepla (dále jen „SRT“),
podél jejichž tras dochází k tomuto rychlejšímu
odtávání sněhu, vznikaly souběžně s výstavbou
města Havířova. Tepelné vlastnosti použitých
izolačních materiálů odpovídaly v této době plat-
ným normám.

Jako názorný příklad můžeme uvést SRT,
nacházející se na ul. E. Destinnové a Lidické
v Havířově-Šumbarku. Tyto sekundární rozvody
tepla byly zkolaudovány v roce 1985. Problém
odtávání sněhu se však z velké části týká míst,
kde jsou umístěny šachtice, sloužící pro kontrolu
a údržbu armatur a potrubí uložených v topném
kanále. V některých případech se jedná také
o trasu horkovodu společnosti Dalkia ČR, a.s.
Vstup do těchto šachtic je uzavřen ocelovým
poklopem a  betonový strop je zakryt minimální
vrstvou zeminy a je převážně zatravněn. Je proto

pochopitelné, že v těchto místech dochází
k rychlejšímu odtávání sněhové pokrývky, a to
vlivem zvýšených teplot uvnitř šachtice.

Při opravách, které HTS z důvodu zlepšení
kvality dodávek tepla pro své odběratele provádí,
je souběžně s výměnou potrubních rozvodů
teplé vody a ústředního vytápění prováděna také
výměna tepelných izolací těchto rozvodů. Při
komplexních rekonstrukcích SRT je používáno
přednostně předizolované potrubí, které zaruču-
je delší životnost rozvodů a nízké ztráty tepla.
Tyto nové rozvody s předepsanou tloušťkou izo-
lace a součinitelem prostupu tepla samozřejmě
odpovídají současné platné legislativě, která
výrazně zpřísňuje požadavky na dovolenou pro-
stupnost tepla a z toho vyplývající adekvátní
tepelné ztráty. I u nově položených rozvodů však
bude zejména v prostorách šachet docházet
k výše popsaným jevům. Zajistit takovou izolaci,
která by zcela zabránila prostupu tepla, je technic-
ky téměř nemožné (zejména v případě armatur).

Havířovská teplárenská společnost, a.s. věnu-
je stavu svých technologických zařízení a tedy
i izolací trvalou pozornost a do obnovy a údržby
svých technologických celků každoročně inves-

tuje desítky miliónů korun. Proto vývoj ztrát vyka-
zuje díky takto investovaným finančním prostřed-
kům za poslední období klesající tendenci.
V roce 2009 byly zaznamenány celkové ztráty
v rozvodech tepla společnosti HTS ve výši
5,38 %. Tato hodnota je pod hodnotou stanove-
nou Energetickým regulačním úřadem (správní
úřad pro výkon regulace v energetice České
republiky). Pro doplnění uvádíme, že pro rok
2010 plánuje společnost HTS vložit do tepelné-
ho hospodářství prostředky v celkové výši
32,8 mil. Kč.

Závěrem považujeme za důležité zdůraznit,
že Havířovská teplárenská společnost, a.s. je si
vědoma toho, že její technologické zařízení
postupem času stárne a jeho obnova je z důvo-
du zachování kvalitních dodávek tepelné energie
pro občany města Havířova nezbytná.Tuto obno-
vu však není možné, a to ani po technické strán-
ce, provést v jednom nebo několika málo letech,
nemluvě o vysokých finančních nárocích na pro-
vedení oprav a rekonstrukcí tepelných rozvodů.
Ty by vyvolaly enormní nárůst nákladů, což by se
projevilo skokovým navýšením ceny tepla.

Soutěž Havířovský strom roku
Nominujte svůj oblíbený strom na ocenění Havířovský strom roku!
Soutěž vyhlašuje statutární město Havířov v rámci roční kampaně Město stromů 2009-2010.

Havířovská teplárenská společnost informuje
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Kulturní dům Petra Bezruče
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Galerie Maryčka
Otevřeno: po - pá 10 - 18 h., v době konání akcí do 19 h.,
mimo otevírací dobu zpřístupní zájemcům výstavu pracovník 
informací, vstupné dobrovolné

KOSMONAUTI A ASTRONAUTI 
ze 37 zemí světa

JAROSLAV NAVARA
vystavuje ze své sbírky poštovní obálky,
pohlednice, podpisy astronautů 

a kosmonautů, odznaky, plakety 

a nášivky k pilotovaným letům 

do vesmíru

Vernisáž ve čtvrtek 1. 4. od 17 hodin

výstava končí 30. 4. 2010

           

Šokující odhalení pozadí slavného příběhu Alexandra Dumase... 
Divadlo Skřítek, 
jako jediné, zjistilo pravdu o slavných  mušketýrech 
až po 165 letech po dokončení románu „Tři mušketýři“. 

 
loutkový sál KD P. Bezruče

Obnovená premiéra zpěvohry 
Luďka Taliána s hudbou Lumíra Sokola.

          5   
       3    4  
  m u š k e t Ý Ř i     

28.4. v 19.00 hodin

Vstupné 40 Kč

7.4. v 18.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče 

Havířovské amatérské divadlo Skřítek Havířovské amatérské divadlo Skřítek 
při MKS Havířov uvede divadelní hru při MKS Havířov uvede divadelní hru 
Dopisy,Dopisy, která je dramatizací novely Franze Werfela 

Vstupné 40 Kč

22.4. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

KOSA

Představením provází 
živá jazzová kapela.

              Vstupné:  265,- 245,- 225 Kč 

 
Radim Novák 
Martin Trnavský

Božidara 
Turzonovová 

Hrají:

d
iv

a
d

la

24. a 25. 4. v 15.00 hodin - loutkový sál KD Petra Bezruče

NEPOSLUŠNÉ AUTÍČKO
Divadlo Smíšek, Ostrava

Vstupné: 35 Kč

10. - 18. 4.
 

10. - 18. 4.

MiniTEATRO Jiřího Tibitanzla 2010 MiniTEATRO Jiřího Tibitanzla 2010MiniTEATRO Jiřího Tibitanzla 2010 

Dopolední představení pouze pro školy. Vstupné 40 Kč

Divadelní festival profesionálních divadel a divadélek pro dětiDivadelní festival profesionálních divadel a divadélek pro děti

Slavnostní zahájení v sobotu 10.4. ve 14 h., před KD P. Bezruče, 
- mažoretky Kala při MKS Havířov - průvod městem - Vodnická kapela z Třeboně Rybnikáři

19. ročník
loutkový sál KD Petra Bezruče v Havířově

sobota, neděle 10. a 11. 4. v 15.00 hodin
VODNICKÉ VYPRÁVĚNÍ

Rybníkáři, Vodnická kapela z Třeboně

pondělí 12. 4. v 9.00, 10.30 a 16.00 hodin
O PRINCEZNĚ MLSALCE

Divadýlko z pytlíčku, Praha  

úterý 13. 4. v 9.00, 10.30 a 16.00 hodin
KTERAK BERUŠKA UŠKA 
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA

Divadlo Kapsa, Andělská Hora  

středa 14. 4. v 9.00, 10.30 a 16.00 hodin 
O HAMIŽNÉ EULÁLII, 

KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE
Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod  

čtvrtek 15. 4. v 9.00, 10.30 a 16.00 hodin
USPÁVAČKY aneb pohádka z kabátu

Divadýlko Matýsek, Nový Bor  

pátek 16. 4. v 9.00, 10.30 a 16.00 hodin 
PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH

Divadlo Kaňka, Třinec

sobota, neděle 17. a 18. 4. v 15.00 hodin
HRAJEME SI NA DIVADLO

Pohádková babička, Bruntál 

22. dubna v 18.00 h

loutkový sál KD P. Bezruče

země pro dobrodruhy
ALBÁNIE

přednáší Radim Ptáček

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč

Albánie překvapí hned za hranicemi s Řeckem třemi 
extrémy: množstvím odpadků, počtem Mercedesů 
na cestách a betonovými bunkry rozesetými po celém 
území. Pojďte s námi navštívit tuto chudou a masovému 
turismu vzdálenou zemi, kde vás okouzlí surovost 
prostředí a vstřícnost horalů.

Jean-Loup Jacques Chrétien, 

Sojuz T-6, 26.6. 1982, Francie

KD P. Bezruče v Havířově

ČESKÁ SCÉNA
27.4. v 19.00 pro skupinu  HAA

William Shakespeare:
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Těšínské
divadlo
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Galerie Radost - otevřeno denně od 10 do 18 h., v době

konání akcí do 19 h.,vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

„byli zme před rakouskem budeme i po něm”

vernisáž ve středu 7. 4. od 18 hodin, výstava končí 2. 5. 2010

k
o

n
c
e
rt

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin v loutkovém sále KD P. Bezruče
Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

6.4. ANTIKRIST  
(ANTICHRIST, Dánsko/Němec-
ko/Francie/Švédsko/Polsko
2009, 109´, do 15 let nepřístup-
ný, psychologický/symbolický,
titulky)
Jeden z nejočekávanějších
filmů vzbudil už při svém uvede-
ní na festivalu v Cannes velmi
silné emoce. Nabízí totiž zcela
nevšední zážitek, který hraničí
s fyzickým prožitkem. Příběh
manželského páru, který se
odjíždí vyrovnat se ztrátou
malého syna na opuštěnou
chatu v hlubokých lesích, je plný
nečekaných zvratů, dusné
atmosféry a explicitních záběrů.

Režie: Lars von Trier

20.4. PROROK 
(UN PROPHÉTE, Francie/Itálie
2009, 156´, do 15 let nepřístup-
ný, kriminální/psychologický,
titulky)

Malik, odsouzený k šesti letům
vězení, neumí číst ani psát.

Do věznice přichází úplně sám
a působí mladším a křehčím
dojmem než ostatní trestanci.
Je mu 19 let …
Režie: Jacques Audiard

27.4. KATKA
(ČR 2010, 90´, do 12 let ne-
vhodný, dokument)
Časosběrný dokument mapující
čtrnáct let v životě mladé narko-
manky a jejího marného zápasu
se závislostí. Proč začala brát
drogy? Jak sama říká - chtěla
se lišit … 
Režie: Helena Třeštíková

Kulturní dům Radost
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Klub přátel 
hornického muzea,
pobočka Havířov

ve spolupráci 
s Městským kulturním 

střediskem Havířov 
pořádá 

přednášku 

19.4. v 16.30 hodin 
- loutkový sál 
KD P. Bezruče

MUDr. Radim Uzel, CSc.:

Sexualita třetího věku

2.4. v 19.00 hodin
sál KD Radost

Dorota Barová - violoncello, zpěv

Andrea Konstankiewiczová
violoncello, zpěv

Vstupné: 160 Kč 

TARAFUKI  

Trio složené z pilířů rockových a bluesových žánrů představí 
komornější, akustickou formu výjimečné hudby. Zpěvák a kytarista 

Michal Prokop zakladatel bluesových Framus five (1967-1971), 

později v divadle Semafor, od roku 1978 opět Framus, ale už 5, 
po roce 1989 dokonce náměstek ministra kultury, známý i jako 
moderátor pořadu „Krásný ztráty“, je zárukou úžasného zážitku.

MICHAL PROKOP

LUBOŠ ANDRŠT
JAN HRUBÝTRIOTRIO

30.4. v 19.00 hodin 
sál KD Radost

Vstupné: 160 Kč

Aprílový koncertAprílový koncert
žáků hudebních kurzů
Městského kulturního střediska Havířov

14. dubna 
v 17 hodin v KD Radost

Vstupné 40 Kč

20.4. v 19.00 hodin - KD Radost

Martin Vojtíšek - klavírní recitálMartin Vojtíšek  klavírní recitál

Vstupné: 100 Kč, 

důchodci 80 Kč, studenti 60 Kč

Pocta Fryderyku Chopinovi

Koncert zahájí žáci ZUŠ B. Martinů v Havířově
Sára Svirać - klavír       Tomáš Buchta - klavír
tř. uč. MgA. Terezie Krainová
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3. - 4.4. v 18.00 h
MILÝ JOHNE 
(DEAR JOHN, USA 2010, CP 11.3. 10, 105´, do 12 let nevhodný,
romantické drama, titulky, DD)
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů Pravidla
moštárny a Čokoláda, natočil silný romantický příběh lásky,
která musí neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné
dálky.                                                                  Vstupné: 72 Kč

9. - 11.4. v 18.00 h                                                                        

KAWASAKIHO RŮŽE  
(ČR 2009, 95´, přístupný, širokoúhlé/drama, DD)

Drama Jana Hřebejka
podle Cenou Sazky
oceněného scénáře Petra
Jarchovského. Středobod
příběhu tvoří postava reno-
movaného psychiatra,
morální autority, který má
u příležitosti výročí založení
republiky získat významné

státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane kataly-
zátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, které mu
můžou zlomit vaz. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka

Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín Kratochvíl. Vstupné: 72 Kč

16. - 18.4. v 18.00 h 

PARANORMAL ACTIVITY   
(USA 2007, 86´, do 15 let nepřístupný, horor, titulky, DD)
Víš, co se děje v noci, když spíš? Již několik týdnů drásá tento horor

nervy diváků v zahraničí. Jejich reakce po zhlédnutí filmu jsou

jednoznačné: hrůzostrašný, strhující a jeden z nejděsivějších filmů

všech dob. Vstupné: 72 Kč

22.4. v 16.00 h 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(SUPER SIZE ME, USA 2004, 100´, do 12 let nevhodný, dokument,
titulky)
Proč jsou Američani tak tlustí? Stačí dvě slova: rychlé občerstvení.

Co by se stalo, kdybyste nepozřeli nic jiného než stravu z rychlých

občerstvení po dobu celého měsíce? Filmař Morgan Spurlock se

vydá na takovou cestu a je to ta nejriskantnější pouť jeho života. Pra-

vidla? Třicet dní nesmí jíst nic jiného, než co je na nabídce McDo-

nald's, stravovat se v tomto řetězci třikrát denně, musí si objednat

vše, co je v nabídce, alespoň jednou a musí si dát XXL menu, pokud
je k tomu vyzván. Režie: Morgan Spurlock 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

23. - 25.4. v 18.00 h 

PEVNÉ POUTO      
(THE LOVELY BONES,
USA 2009, CP 18.3. 10,
135´, do 12 nevhodný, širo-
koúhlé/drama, titulky DD)
Hlavní hrdinka je čtrnácti-
letá dívka Susie, kterou

její soused jednoho dne

znásilnil a zavraždil. Susie se dostala do nebe, může tedy
sledovat osudy své rodiny, ale moc hezký pohled to není. Její
otec je posedlý pomstou, sestra se pokouší vyrovnat se smrtí

Susie velmi neobvyklým a poměrně drsným způsobem

a malý bráška tak nějak nechápe, že rodina má najednou o jed-
noho člena méně. A také sleduje osudy svého vraha, který
ji pořád pronásleduje i v jejím světě. Vstupné: 72 Kč  

30.4. - 2.5. v 18.00 h 

BABYLON A.D.     
(USA/Francie/Velká Británie 2008, CP 25.3. 10, 96´, do 12 nevhod-
ný, širokoúhlý/thriller, titulky DD)
Šéf ruské mafie, který má pod kontrolou celou východní Evro-

pu, vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat nebezpečnou
ženu Auroru z Ruska do New Yorku … V hlavních rolích Vin
Diesel a Gérard Depardieu. Vstupné: 72 Kč
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Kulturní dům Leoše Janáčka          kino Úsvit 
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1. 5. od 13.00 hodin - náměstí Republiky - MÁJOVÉ SLAVNOSTI
● VONIČKA ● SLOVÁCKÁ KAPELA ROZMARÝNKA ● JIŘÍ ZMOŽEK 
● FRANTIŠEK NEDVĚD ● KAMELOT ● RANGERS

1. 5. v 19.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

Amatérské divadlo SPUTNIK při MKS Havířov uvádí situační komedii 

Antonína Procházky FATÁLNÍ BRATŘI

7. - 8. 5. - KD P. Bezruče - u příležitosti 65. výročí 

konce II. světové války ● výstava ● filmy ● besedy - z d a r m a

8. 5. v 19.00 hodin - velký sál KD P. Bezruče

DONŠTÍ KOZÁCI - jeden z nejlepších evropských pěveckých těles

10. 5. v 18.00 hodin - KD L. Janáčka - klubovna č. 43

přednáška Klubu kaktusářů při MKS Havířov 

14. 5. v 17.30 hodin - KD Radost - MÁJOVÝ KONCERT 

ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU CANTICORUM

14. 5. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Noel Coward: ZAMILOVAT SE...
Hrají : Jana Paulová a Pavel Zedníček

25. 5. v 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

Sofoklés: OIDIPÚS VLADAŘ

Hrají herci Divadla pod Palmovkou Praha:
Jiří Langmajer j.h., Zuzana Slavíková, Rostislav Čvrtlík / Ivan Jiřík,
Kateřina Macháčková / Jitka Sedláčková, Jan Teplý / Jan Révai,

Miloš Kopečný, Karel Hlušička, Marcela Nohýnková

27. - 30. 5. ve Společenském domě 

PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ 

z
á
b

a
v
a ve Společenském domě 

 
   4.4. 18 - 24 hodin  Kubemusic -       

ém domě 

velikonoční
v programu vystoupí mažoretky KALA
                                      Vstupné 75 Kč

11.4. 17 - 22 hodin  Wabank                    Vstupné 50 Kč

18.4. 17 - 22 hodin  Kubemusic              Vstupné 50 Kč

25.4. 17 - 22 hodin  Duo Iveta a Jarek    Vstupné 40 Kč

13.4. v 19.00 hodin - velký sál KD L. Janáčkaýý

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
podívat se, že i z muže se dá udělat krásná 
žena, které nejedna dáma závidí 
ladné pohyby. 

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

Vstupné: 280,- 260,- 240 Kč 

Zbrusu nová show travesti 
skupiny Screamers.

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí 
otevřeno: po-pá 10-18 h, v době konání akcí 
do 19 h., so-ne 14-18 h., vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

Výstava prací členů 
Sdružení umělců Moravy a Slezska

Vernisáž v úterý 6. 4. od 17 hodin

Výstava končí 30. 4. 2010
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1. - 7.4. v 15.30 h                                        

PLANETA 51
(Velká Británie/Španělsko 2009, 95´, přístupný,
animovaná/rodinná/komedie, české znění, DD)

Legrační animovaný příběh Planeta 51 poba-
ví celou rodinu. Podivní obyvatelé Planety 51
čelí návštěvě pozemského kosmonauta, pro
kterého je vzájemné setkání asi ještě větším
šokem než pro ně. Vstupné: 67 Kč

1. - 7.4. v 17.45 h

ČTVRTÝ DRUH    
(THE 4TH KIND, Velká Británie/USA 2010, CP
28.1.10, 98´, do 12 let nevhodný, sci-fi/thriller, titul-
ky, DD) 

V roce 1972 byla stanovena stupnice
vyšetřování případů s podezřením účasti
mimozemské inteligence. Zpozorování
UFO bývá označeno jako první druh set-
kání, shromáždění důkazů znamená
druhý stupeň, kontakt s mimozemšťany je
druhem třetím. Poslední, čtvrtý druh set-
kání, označuje únos. Dokumentace tře-
tího a čtvrtého druhu setkání neexistova-

la. Donedávna. Provokativní thriller Čtvrtý

druh je natočen podle skutečných

událostí v odlehlém městě Aljašky, kde od

šedesátých let dochází k záhadnému

mizení lidí. Tento jev nebyl nikdy uspoko-

jivě vysvětlen. Vstupné: 80 Kč

1. - 7.4. ve 20.00 h

ve středu 7.4. též v 9.00 h

V L K O D L A K
(THE WOLFMAN, Velká Británie/USA 2010, CP
18.2. 10, 102´, do 15 let nepřístupný, thriller/horor,
titulky, DD) 

Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá.

Éra dětství skončila pro Lawrence té noci,

kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapome-

nout opustil ospalé rodné panství Black-

moore a vydal se do světa. S rodinou se

znovu spojil až díky snoubence svého

bratra, která ho poprosila o pomoc v pát-

rání po budoucím manželovi, který beze

stopy zmizel. V hlavních rolích  Benicio
Del Toro, Anthony Hopkins a Emily Blunt.
Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)  

8. - 14.4. v 15.30 h

ASTRO BOY 
(HONG KONG/USA/JAPONSKO 2009, 102´, pří-
stupný, animovaný/akční/sci-fi, české znění, DD)

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický

kluk - Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá
dobrodružství, která může prožít jenom on.

Astro Boy poznává svět a učí se lidským
emocím. Vstupné: 67 Kč

8. - 14.4. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 14.4. též v 9.00 h                         

ŽENY V POKUŠENÍ 
(ČR 2010, CP 18.3.10, 118´, přístupný, komedie, DD)

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice
na manželské problémy, jednoho dne

zjišťuje, že se dostala do situace, jaké
řeší se svými pacienty. Její doposud
milující a milovaný manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou a Helena
brzy bezradně stojí na prahu nového
života … Hrají: Eliška Balzerová, Lenka
Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach aj.
Režie: Jiří Vejdělek            Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)
15. - 21.4. v 15.30 h

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
(LE PETIT NICOLAS, Francie 2009, 128´,
přístupný, rodinná/komedie, české znění, DD)

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín,
Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi se
v hrané verzi konečně dostávají na filmová
plátna. Za 50 let od vydání první knihy si
Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily
generace dětí po celém světě i u nás.

Vstupné: 67 Kč  
15. - 21.4. v 17.45 a 20.15 h
ve středu 21.4. též v 9.00 h                      

PROKLETÝ OSTROV  
(SHUTTER ISLAND, USA 2010, CP 25.2. 10,
138´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/thriller,
titulky, DD)

Detektiva Teddyho a jeho kolegu Chuc-

ka přivedlo na prokletý ostrov Shutter

pátrání po šílené vražedkyni jménem

Rachel, která zmizela ze své cely ve

vězeňské psychiatrické léčebně a kdesi

se úspěšně skrývá. Hrají: Leonardo

DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley,

Emily Mortimer, Max von Sydow aj.

Režie: Martin Scorsese    Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

22. - 28.4. v 15.30 h

G-FORCE 
(USA 2009, 89´, přístupný, animovaná/dobro-
družná/komedie, české znění, DD)

Dobrodružná komedie o posledních ús-

pěších tajného vládního programu pro
výcvik špionážních zvířat. Tato špičkově
vycvičená morčata, vybavená nejdokona-

lejším špionážním vybavením, zjistí, že

mají osud světa ve svých prackách.
Vstupné: 62 Kč  

22.4. - 5.5. v 17.45 h

ve středu 28.4. též v 9.00 h 

22. - 28.4. též ve 20.00 h                         

NINE    
(USA 2008, CP 4.3. 10, 120´, přístupný, hudeb-
ní, titulky, DD)

Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
Po úspěšném oscarovém muzikálu Chi-
cago se režisér Rob Marshall pouští do
další velkolepé podívané. Excelentní
taneční čísla a superhvězdná herecká
sestava dominují této filmové verzi pro-
slulého broadwayského muzikálu Nine.
Hrají: Daniel Day Lewis, Sophia Loren,
Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélo-
pe Cruz, Kate Hudson, Judy Dench,
Stacy Ferguson a další.

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

29.4. - 5.5. v 15.30 h  

VZHŮRU DO OBLAK
(UP, USA 2009, 102´, přístupný, rodinná/animova-
ná/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 vypa-
dá, že pro něj život skončil, ho zvrat osudu
(a neodbytný 8letý průzkumník divočiny) při-
vedou znovu k životu. Vstupné: 67 Kč

29.4. - 5.5. ve 20.00 h

ve středu 5.5. též v 9.00 h

NA HRANĚ TEMNOTY
(EDGE OF DARKNESS, USA/VB 2010, CP 18.2.
10, 108´, do 12 let nevhodný, thriller/drama, titul-
ky, DD) 

Detektivovi Thomasovi umírá v náručí

jeho vlastní dcera. Během vyšetřování
její vraždy proniká Thomas stále hloubě-
ji do nebezpečného světa zločinů vel-

kých korporací, vládního krytí a vražd,

které je mají utajit. V hlavní roli Mel Gib-
son. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

Představení pro děti: 

4.4. RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY

7 pohádek - 65´

11.4. BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
8 pohádek - 62´

18.4. KRTEK A OSLAVA

5 pohádek - 61´

25.4. KRÁL A SKŘÍTEK
4 pohádky - 64´

Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

P
re

m
ié

ra

● 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 - 596 812 049
● 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.
Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají od 2. dne zahájení prodeje.



Letošní 19. únor se stal dvojnásobně 
významným dnem v krátké historii Vy-
soké školy sociálně-správní (VŠSS) 
Havířov. Ta v tento den otevřela nový 
přednáškový sál, představila budovu 
po rekonstrukci a současně požádala 
o akreditaci dalšího bakalářského stu-
dijního oboru.
Když VŠSS Havířov začala v objektu na 
ulici Vítězslava Nezvala působit, schá-
zel jí k pomyslné dokonalosti přednáš-
kový sál vybavený moderní audio-
vizuální a výpočetní technikou. 
Bylo proto rozhodnuto využít 
bývalou tělocvičnu a tuto 
přebudovat na aulu. Rekon-
strukce začala v srpnu loň-
ského roku a letos v únoru se 
již aula slavnostně otevřela. 
„Otevřením nové posluchárny 
se tato vysoká škola stává plnohodnot-
nou se vším potřebným,“ poznamenal 
rektor VŠSS doc. Josef Fiala.
Slavnostní okamžik zahájil generální 
ředitel VŠSS Ing. Václav Bezecný, 
který krátce připomněl postup prací 
na přestavbě tělocvičny. Ve svém vy-
stoupení poděkoval zejména vedení 
města Havířova a všem zastupitelům 
za mimořádnou péči, kterou vysoké 
škole věnují.
Slavnostní shromáždění pozdravili z 
významných hostů poslankyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Paed-
Dr. Milada Halíková, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner,  
a ředitel odboru Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR Ing. Igor Hartmann.
Po přestřižení pásky, kterému předchá-
zelo vystoupení a slavnostní přípitek 
náměstka primátora JUDr. Bronislava 

Bujoka, si přítomní, mezi nimiž byla 
také rektorka Vyszej Skoly Administra-
cji v Bielsku-Bialej prof. Korzeniowska, 
prohlédli budovu školy, která prošla 
v posledních měsících rozsáhlou re-
konstrukcí, během níž byla vyměněna 
všechna okna za plastová a celý objekt 
byl zateplen. Vysoká škola se tím sta-
la novou dominantou ulice Vítězslava 
Nezvala.
Téhož dne Akademická rada VŠSS 

Havířov projednala a schválila 
žádost o akreditaci baka-

lářského studijního oboru 
Sociální práce. Vysoká 
škola přípravou tohoto stu-
dijního oboru reaguje na 
společenskou objednávku 

vzniklou po přijetí zákona o 
sociálních službách.

„Zákon o sociálních službách klade 
vyšší nároky na odbornou připrave-
nost pracovníků působících v sociál-
ních službách. V souladu s požadavky 
dnešní doby se stává minimálně baka-
lářské vzdělání nezbytnou podmínkou. 
Vedení VŠSS Havířov se podařilo při-
pravit kvalitní studijní plány, které bu-
dou po odborné stránce garantovány 
a realizovány pedagogickým sborem 
tvořeným jak vlastními pedagogy, tak 
dalšími akademiky z jiných vysoko-
školských pracovišť České republiky a 
Slovenska vhodně doplněnými odbor-
níky z institucí sociálních služeb. Nyní 
budeme společně s vysokou školou 
čekat na rozhodnutí Akreditační ko-
mise vlády České republiky. Vyučovat 
bychom tento obor chtěli začít od září 
tohoto roku,“ uvedl ředitel Václav Be-
zecný.
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Havířovský pěvecký sbor Smajlík se 
koncem února představil v Praze na 
charitativním koncertu Kapka Naděje, 
který se letos konal již podesáté.
Jedním z letošních vyslanců nadace 
byl také zpěvák Petr Bende, který po 
sérii společných a velmi úspěšných vá-
nočních koncertů znovu oslovil dětský 
pěvecký sbor Smajlík při ZŠ a MŠ Na 
Nábřeží a pozval jej, aby se s ním po-
dílel i na vystoupení v hlavním městě. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o 
charitativní akci, byly veškeré finanč-
ní náklady spojené s cestou i pobytem 
dětí v Praze financovány prostřednic-
tvím sponzorských darů.
„Brzo ráno jsme vyjeli do Prahy směr 
kostel Sacré-Coeur. Po příjezdu jsme 
pomalu začali nasávat tu zvláštní 
a pro nás novou atmosféru příprav. 
Stejně tak jsme se zaujetím sledovali 
všechny celebrity českého a sloven-
ského showbyznysu, které se začaly 
sjíždět zanedlouho po nás. Největší 
dojem na nás udělal zpěvák Karel 

Gott, který nám ukázal, že je nejen 
skvělým umělcem, ale především 
obyčejným člověkem, který má rád 
své  publikum. Všichni nám kromě své 
přízně a chvilky volného času věno-
vali také společné foto a autogramy. 
No a jen jsme se trochu rozkoukali a 
už jsme byli v jednom kole. Zkoušky 
nástupu na pódium, kamerové zkouš-
ky, generálka. Petr Bende, pro nás 
ten nejdůležitější, přijel až kolem 17. 
hodiny a oboustranně vřelé přivítání 
jen dokazovalo, že spolupráce na 
písni Tráva dopadla také na úrodnou 
půdu vzájemného přátelství.
Ve 21 hodin to celé vypuklo a mo-
derátor Petr Šiška spolu s Vendulou 
Svobodovou zahájili 10. charitativní 
koncert Kapky naděje. Tráva se nám 
povedla a potlesk publika nás natolik 
zahřál u srdce, že jsme z Prahy od-
jížděli s příjemným pocitem, že i náš 
malý pěvecký sbor přispěl dobré věci. 
A co víc, náš dvorní zpěvák Petr nám 
poté oznámil, že pracuje na vydání 

nového CD včetně videoklipu,  kde se 
objeví i píseň Tráva v našem společ-
ném podání a přislíbil i další spoluprá-
ci na vánočních koncertech. Rovněž 
vyslovil své přání uspořádat se svou 
kapelou koncert pro žáky a rodiče 
naší školy jako projev poděkování 

našemu sboru. Chtěli bychom touto 
cestou rovněž poděkovat MKS Haví-
řov, které nám pomohlo zprostředko-
vat první impulz vzájemné spolupráce 
s Petrem Bendem,“ přiblížila koncert 
a pocity mladých Havířovanů jejich 
sbormistryně Šárka Tedesco.

Smajlíci zpívali na koncertu Kapka naděje s Petrem Bendem

Havířovští Smajlíci se v Praze setkali i s Petrem Mukem. Foto: Archiv

Vysoká škola: nová aula i studijní obor
ÚSTŘEDNÍ BUDOVA KNIHOVNY
Kromě hlavní půjčovny pro dospělé, studovny a čítárny a oddělení pro děti se v 
budově nachází také úsek ředitelky knihovny včetně sekretariátu a ekonomického 
oddělení, oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu, oddělení regio-
nálních funkcí a meziknihovní výpůjční služba.
HLAVNÍ PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ je se svými 54 tisíci svazky beletrie a naučné 
literatury a 97 tituly periodik největší ze všech 12 oddělení a poboček. Pokud byste 
zde nenašli knihu, kterou potřebujete, můžete využít meziknihovní výpůjční službu. 
Půjčovna také nabízí objednávky a rezervace knih přes e-mail nebo donášku knih 
pro imobilní čtenáře. K dispozici jsou počítače s on-line katalogem knihovny nebo 
kopírka do velikosti formátu A3. Oddělení Hlavní půjčovny pořádá řadu akci včetně 
pravidelné výstavy fotografií, kvizů nebo nepravidelných setkání se zajímavými lidmi.
Bezbariérový přístup do hlavní půjčovny a informačního oddělení je zajištěn pomocí 
pojezdové plošiny.
ODDĚLENÍ STUDOVNY A ČÍTÁRNY má v nabídce 9000 naučných knih a 142 titulů 
populárních i odborných periodik. Část odborných časopisů je kompletována, takže 
máte k dispozici i starší ročníky. Součástí knižního fondu je literatura o Havířovu i 
širším regionu (Karvinsko, Těšínské Slezsko, Ostravsko), kartotéky a databáze (např. 
platné zákony, regionální osobnosti, jízdní řády apod.). Knihy a časopisy si může-
te půjčovat pouze v prostorách oddělení, ale přes formulář na webových stránkách 
knihovny máte možnost předem si objednat dokumenty na konkrétní den a hodinu. 
Návštěvníci mají k dispozici 24 studijních míst a dalších 6 míst u počítačů, barevnou 
laserovou tiskárnu a skener. Můžete se zde připojit k internetu i přes WiFi. Pokud jste 
studentem SŠ nebo VŠ a pracujete na seminární či diplomové práci, určitě uvítáte na-
bídku rešerše (přehled literatury) na konkrétní témata. Tato služba je však placená.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ tvoří dvě místnosti v přízemí vybavené moderním nábytkem. 
V oddechovém koutku probíhají v dopoledních hodinách akce pro školy, odpoledne 
se zde můžete „zašít“ s oblíbenou knihou. Stačí si jen vybrat ze 14 tisíc svazků, a 
to jak příběhy plné fantazie, pohádkových postav, dětských radostí i starostí a krás-
ných ilustrací, tak i knihy naučné, které odpoví na všechny otázky malých i velkých 
zvědavců. Nebo sáhnete raději po časopisu? Na výběr je 17 titulů, od Mateřídoušky 
po Bravo nebo Score. A pokud patříte mezi počítačové „závisláky“, máte zde přístup 
k internetu a jako čtenář knihovny samozřejmě zdarma. Oddělení úspěšně spolu-
pracuje s okolními školami a organizacemi. Učitelé mohou vybírat z nabídky 20 
různých zajímavých besed a knihovnických lekcí. V roce 2009 se jich uskutečnilo 
133 a navštívilo je téměř 3000 žáků a učitelů. Pracovnice oddělení Táňa Sihelniková 
a Tereza Kafková pro vás připravují také spoustu kvizů a soutěží. Tradicí jsou tvořivá 
odpoledne, ve kterých si vyrobíte dekorace či dárky pro své nejbližší. Bližší informa-
ce jsou k dispozici na webových stránkách knihovny www.knih-havirov.cz.

Městská knihovna Havířov se představuje
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Dvanáctý ročník celostátní přehlídky vol-
nočasových aktivit známý jako Bambiri-
áda se v roce 2010 koná v duchu motta 
TVŮJ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM 
a přemění se tedy na „informační cen-
trum,“ kde se každý návštěvník dozví, 
kam a kudy se vydat do nejbližšího oddí-
lu, klubovny, případně kde si 
najde nové zajímavé aktivity. 
Akce se uskuteční opět v 
areálu u Městské sportovní haly (Sla-
via), a to ve dnech 21. (9.00 - 18.00) a 
22. května (9.00 - 12.00). Program opět 
bude obohacen čtvrtým ročníkem velké-
ho sportovního klání mezi havířovskými 
školami HRY BEZ HRANIC, které začne 
21. května 2010 od 9 hodin.
Co na havířovské Bambiriádě najdete? 
Stejně jako v předešlých letech bude 
program sestaven z pódiových vystou-

pení (tanec, zpěv, hudební skupiny) a 
vlastní prezentace činnosti organizací 
(stanoviště, soutěže, výroba rukoděl-
ných výrobků, znalostní soutěže, hry). 
Pro příchozí budou připraveny ceny pro 
jednotlivce, školní kolektivy i rodiny. 
Nahlédnete pod pokličku aktivit dětských 

a mládežnických neziskových 
organizací, stejně tak aktivit 
středisek volného času. Vy-

zkoušíte si netradiční adrenalinové atrak-
ce. Pobavíte se a najdete vhodný krou-
žek, tábor nebo oddíl. Vstup je zdarma. 
Informace a přihlášky obdržíte na in-
ternetové adrese www.havirov-city.cz, 
rubrika BAMBIRIÁDA 2010, a to včetně 
kontaktních údajů na členy organizační-
ho štábu, formulářů pro přihlášení pódio-
vých vystoupení či k prezentaci činnosti 
sdružení nebo kroužku. 

Bambiriáda bude jako informační centrum

Fotografování? To je ta nejlehčí věc 
na světě. Stačí jen mačkat spoušť. To 
by dnes kvůli moderním fotoaparátům, 
které fotí samy, řekli asi všichni. Beseda 
předsedy Fotoklubu Havířov Květoslava 
Klímy s dětmi na základní škole Frýdec-
ké tento pohled úplně změnila. 
Známý havířovský fotograf vysvětlo-
val, že tato činnost je plná nebezpečí, 
nepohodlí a člověk musí mít velkou tr-
pělivost i dobrou kondici. Ta se vyplatí 
zejména tehdy, musí-li pro nejlepší po-
hled vylézt na strom, na skálu nebo se 
plazit blátem, či celé hodiny čekat, až 
pozorované zvíře udělá pohyb, jaký si 
představuje zachytit. Fotograf je vlast-
ně lovcem, který s napětím čeká na 
vhodný okamžik, aby zamířil objektiv na 
nádherné panorama krajiny, zachytil at-
mosféru deštivého dne, či mlhy válející 
se po horách nebo udělal reportáž ně-
jaké dramatické události. Jeho cvičené 
oko si všímá i drobných každodenních 
věcí a ukazuje jejich krásu. 

„Často se ze stovky pořízených záběrů 
dá použít jenom jeden,“ uvedl Klíma. 
Ten také vysvětlil techniku švenkování, 
kterou používá při fotografování rychle 
se ženoucích formulí a závodních 
motocyklů. Na konkrétních ukázkách  
Klíma dětem předvedl, jak se fotí zví-
řata v ZOO, pracuje s modelkou i jak 
nejlépe zachytit závodní stroje. Všem 
dětem je už dnes jasné, jak při tvorbě 
fotografie používat pravidlo zlatého
řezu dělícího plochu na dvě nestejné 
části, nebo jak správně vyfotit portrét. 
Také děti samy besedu a prohlídku vý-
stavy fotografií na ZŠ Frýdecké ocenily.
„Líbilo se mi, jak pan fotograf vyprávěl 
o fotografiích, které nám přinesl,“ řekla
Tereza Jurczková. 
„Mě nejvíce zaujalo, jak pan fotograf 
mluvil o dobrodružství a jak vznikaly 
fotky se zvířaty,“ dodal Honzík Paseka. 
Šimon Kufa upřesňuje: „Zajímavé byly 
taky instrukce, jak zacházet s fotoapa-
rátem, třeba jak se nastavuje čas.“

ZŠ Frýdecká: Při fotografování je lovcem
V únoru 2010 proběhl v Základní škole 
Gen. Svobody Havířov-Šumbark velmi 
zdařilý zápis do prvních tříd. Tato škola 
má k dispozici také přípravnou třídu, 
do které přijímá děti s odkladem školní 
docházky nebo děti ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. 
Přípravná třída zde funguje s velkými 
úspěchy již devátým rokem. Za tuto 
dobu se zde připravilo pro zdárný a 
úspěšný vstup do školního prostředí 
hodně dětí, jejichž rodiče si tuto zku-
šenost velmi chválí.
Přípravná třída se nezapočítává do 
povinné školní docházky, je zdarma a 
děti se neklasifikují. Doba vyučování
je stanovena na 20 hodin týdně. Tyto 

hodiny jsou rozděleny na kratší  časo-
vé úseky se střídáním činností podle 
potřeb dětí. Práce ve třídě, narozdíl 
od MŠ, spočívá v rozvoji rozumové 
výchovy, matematických představ, roz-
voji poznání, zručnosti a praktických 
dovedností dětí. Dítě si pozvolna a ne-
násilnou formou zvyká na nové školní 
prostředí. Dítě může také navštěvovat 
školní jídelnu i školní družinu.
Pokud by chtěl někdo vědět více, 
může zavolat na tel. č. 596 883 013 
zástupkyni ředitelky školy Mgr. Naděž-
dě Mayerové, kde si můžete domluvit 
návštěvu přípravné třídy. 
Rodiče mohou přijít i s dětmi a na 
místě získat další informace.

ZŠ G. Svobody: Přípravná třída zve

Kvalitní práce Žákovské rady, působí-
cí již pátým rokem pod vedením paní 
učitelky Jindřišky Vaverkové a Aleny 
Stolárové, se vyplatila. 
Žáci mají spoustu dobrých nápadů, 
které jsou v průběhu školního roku 
realizovány. Jedním z nich je i anketa 
Zlatý Ámos, ve které si všichni žáci volí 
svého oblíbeného učitele.
Ve středu 10. února se konalo ve Vra-
timově regionální kolo této populární 
ankety a z Havířova se ho účastnila ZŠ 
Mánesova jako jediná. Žáci vybrali do 
soutěže již podruhé pana učitele Mgr. 
Josefa Golata. Přestože atmosféra 
byla nabitá napětím a nervozitou, žáci 
Kristýna Endelová, Mirek Oláh a Marek 
Zubko předvedli svůj připravený pro-
gram na jedničku. Také odpovídali na 
všetečné otázky zvídavé poroty. 
„V regionálním kole náš kolega uspěl 
a postoupil do semifinálového kola,
které se konalo 3. března v Praze. 
Všichni jsme drželi palce a očekávali 
výsledky. Do finálového kola pan učitel
nepostoupil, ale přesto prožil hezký a 
nezapomenutelný den v hlavním měs-

tě, v zrcadlových sálech Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Všichni 
z nás jsou na něj velmi hrdí. Za úspěch 
v regionálním kole blahopřejeme,“ řekla 
ředitelka školy Mgr. Bc. Jiřina Vozná. „Mé 
poděkování patří panu učiteli Josefu Go-
latovi, oběma kolegyním a žákům, kteří 
nás tak úspěšně reprezentovali v rámci 
našeho kraje,“ dodala ředitelka.

ZŠ Mánesova: Uspěl v regionálním kole
Květoslav Klíma zasvěcoval děti do kouzla fotografování.  Foto: Archiv

Učitel Josef Golat postoupil z regi-
onálního kola.  Foto: Archiv

Maniačky opět zlaté
Po obrovském úspěchu na lednovém 
MČR v aerobik team show získaly 
Havířovanky na pohárovém závodu 
v Praze koncem února opět dvě zlaté 
medaile. Dívky tím dovršily veleúspěš-
nou sezónu, ve které získaly pro Slavii 
Havířov a město Havířov celkově šest 
zlatých a tři bronzové medaile. 
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Vedoucí tým 1.ligy ragby RC Havířov 
prokazoval i v zimní pauze, že to myslí 
s návratem do nejvyšší soutěže sku-
tečně vážně. 
V přípravě na sezónu hráli ragbisté 
koncem února se silnou Juvenií Kra-
kov, která se může chlubit loňským 
třetím místem v polské extralize. Byla 
to tvrdá prověrka a Havířovští prohráli 
5:25.
Dalším testem připravenosti Havířov-
ských byl Zimní pohár v Ostravě, kde 
se střetli s extraligovým celkem Bystrce 
doplněným ostravskými hráči a polskými 
celky RC Częstochowa a Bialo-Czarny-
mi Nowy Sącz. Havířov turnaj na umělé 
trávě zcela suverénně vyhrál. 
Nejtvrdším ověřením formy byl zápas 
proti extraligovému Vyškovu, nejen 
kvůli síle soupeře, ale také kvůli zraně-
ní hned tří hráčů kádru. Oba soupeři se 
sice rozešli smírně po výsledku 25:25, 

ale zranění narušila trenéru Pavlu Li-
štvanovi zcela koncepci přípravy. Další 
přípravný zápas se Zlínem musel být 
dokonce odvolán. V programu přípravy 
je pak už jen střetnutí s Olomoucí, dru-
hým celkem 1. ligy. Tento zápas ukáže, 
co ještě je třeba v přípravě doladit.  
Jarní program RC Havířov
11.4. RC Přelouč – 1.liga
24.4. Kings Norton RFC (Anglie) – přá-
telsky
9.5.  Mariánské Hory – 1.liga 
13.5. Pwllheli RFC (Wales) – přátelsky
6.6.  Iuridica Praha – 1.liga
Kromě toho havířovští veteráni při-
pravují na 1. května 6. ročník turnaje 
o Havířovského krocana, je to turnaj 
zařazený do evropské turnajové sé-
rie veteránů sdružených ve federaci 
EGOR. V neděli 2. května pak budou 
Dny ragby pokračovat mezinárodním 
turnajem hráčů do 11 a do 13 let.

Ragbisté chtějí zpátky do extraligy 

Prosíme spoluobčany o pomoc. Vloni 
ze 13. na 14. září byly odcizeny od pa-
nelového domu v Havířově-Podlesí dvě 
budky. Obracíme se na spoluobčany 
města Havířova a okolí, zda si náhodou 
nevšimli, jestli zrovna jejich sousedovi 
se tyto dvě budky neobjevily na jeho 
zahradě. Informujte prosím redakci.

Najdou se odcizené budky?

Poselství onemocnění 
a jejich léčba
Známý autor knih o zdraví Miroslav 
Hrabica zavítá 13. dubna na ZŠ Žá-
kovská, kde se od 17 hodin uskuteční 
přednáška s praktickými ukázkami 
možností léčby, kořeny nemocí a mož-
nosti domácí léčby. Vstupné 60,- Kč.

Přednáška o Bibli
Bible - snůška legend nebo spolehlivý 
zdroj informací? Tak je nazvaná před-
náška britského archeologa světové-
ho formátu Alana Millarda. Tato akce 
je ojedinělou příležitostí pro všechny, 
kdo se někdy setkali s otázkami o Bib-
li. Vstup na akci je volný a je sponzo-
rován sdružením ESK. Přednáška se 
koná 5. dubna v 17 hodin v prostorách 
ESK, Přímá 8. Více informací na we-
bových stránkách www.eskhavirov.cz

Magistrát města Havířova připravuje na 
28. května velký zábavný program pro 
všechny občany města Havířova na-
zvaný Havířov se baví.
Lidé se mohou těšit například na exhibi-
ci stolního tenisu Marka Čiháka a Ivana 
Karabce. Na pódiu se poté představí 
Michal Nesvadba, Verona, Michael 
Jackson imitátor, Olympic Revival a Da-
vide Mattioli.

Tato akce je součástí oslav 55. výročí 
založení našeho města a je směřována 
ke Dni dětí. 
V Havířově se sejdou u této příležitosti 
děti z dětských domovů a stacionářů 
celého Moravskoslezského regionu.
Celý program začne od 16:30 hodin           
a mládež do 15 let bude mít vstup zdar-
ma. Podrobnější informace přineseme 
v dalším vydání Radničních listů.

Akce Havířov se baví je zpět  
21. 4. v 18 hodin autorský večer Ivy Savkové Slovem a tónem. 
Hosty budou MUDr. Bohumil Kubíček, tentokrát jako spisovatel, a Vlastimil On-
druška - klavír.
28. 4. v 17 hodin DOMA je DOMA aneb muzikantskými chodníčky! 
Večer folkloristky Marty Gelnarové s cimbálovou muzikou Friš.

FUSION - tak trochu jiný sbor
Pro všechny, kdo mají rádi hudbu a zpěv. Zpíváme rock, pop a gospel. Máme vlastní 
kapelu a každý se může zapojit. Můžeme Tě naučit hrát na bicí, kytaru, basu, kláve-
sy... Pokud Ti je mezi 13 až 19, přijď se podívat. Každé úterý od 17 hodin, MŠ Přímá 
8. Více informací na internetové adrese http://fusion.eskhavirov.cz.

Galerie Spirála
Dělnická 18, Havířov - Město 

Výstavní síň Musaion
Dělnická 14, 736 01 Havířov 

Mapa je klíčem světa - kartografické zobrazení Těšínského Slezska
Výstava je věnována kouzlu a kráse starých map, které představují nejen doklad 
umělecké a technické úrovně, ale jsou pro nás cenným zdrojem informací o době 
svého vzniku a pro poznání naší minulosti. Teritoriálně je zaměřena na vývoj ma-
pového zobrazení Slezska a Těšínska od 16. do počátku 20. století. Nezůstanou 
opomenuty rovněž vyobrazení a plány měst Těšínského Slezska. Výstava 
je doplněna o ukázky zeměměřičských pomůcek a přístrojů pocházejících 
většinou z konce 19. a počátku 20. století.
Doprovodný program pro školy a veřejnost – Interaktivní koutek
Mapa Havířova - průvodcem ve vlastním městě, správné přiřazování památek 
a dalších objektů do slepé mapy Havířova. Testy, pracovní listy, bludiště, pexeso 
Havířova, puzzle staré mapy.
Akce pro školy i veřejnost
20. - 23. 4. od 9 do 17 hodin Výtvarné koláže na starých mapách
Dozdobování map výtvarným prvkem, kreslením či domalováním po způsobu sta-
rých map, např. postavami, kočáry, loděmi aj. Nejzdařilejší vystavíme.
Na doprovodné programy se prosím předem objednejte.

Děti z MŠ Puškinova rozhodně nepa-
tří mezi pecivály. Sportování a vůbec 
pohyb v jakékoliv podobě jim není cizí. 
Chodí pravidelně plavat, bruslit, lopa-
tují, účastní se zimní školky v přírodě 
nebo jezdí na výlety.
Vyvrcholením sportovních činností, 
byla „Celoškolková Olympiáda“. Děti 
jednotlivých tříd v rámci semifinále
změřily své síly s kamarády, a ti nej-
lepší byli vybraní na finále.
Třída malých dětí se jakoby mávnutím 
kouzelného proutku změnila ve spor-
tovní kolbiště s dráhami a kluzištěm. 
Všemu samozřejmě vévodil olympijský 
oheň, vlajka a maskoti jednotlivých 
tříd. Touha dětí zvítězit byla úžasná, 
sportovní výkony neskutečné, pády 
nebolestivé, góly mezi nohama bran-
káře, který pozoroval ptáčky na okně, 

úsměvné a fanoušci vynikající. 
Potlesk na stupních vítězů si děti 
opravdu užívaly. Někteří medaile opa-
trovali jako oko v hlavě, jiní je ihned 
snědli, ale všichni byli nadmíru spoko-
jeni, a to je hlavní. 
Na závěr děti jedním dechem sfoukly 
olympijský oheň s tím, že nastávajících 
letních olympijských her se opět všich-
ni a moc rádi zúčastní.

Mateřská škola pořádala Olympiádu

Základní škola Mládežnická v Haví-
řově-Podlesí přijímá ve školním roce 
2010-2011 do 6. třídy žáky, kteří mají 
zájem o vzdělávací program s rozšíře-
nou výukou cizích jazyků, včetně těch, 
kteří nebyli přijati na víceletá gymnázia. 
Školní vzdělávací program je srovna-
telný s programem odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií. Bližší informace 
lze získat na telef. č. 596 411 063, 
webu www.zsmladeznicka.cz nebo 
e-mailu: vedeni@zsmladeznicka.cz

Děti na olympiádě.  Foto: Archiv

Škola in-line bruslení začíná
Máte chuť se naučit jezdit na in-line bruslích? Pak neváhejte kurzy in-line 
bruslení začínají v Havířově již od začátku dubna! První kurz je naplánován 
na tři dny a uskuteční se od  8. - 11. dubna 2010. V případě většího zájmu z řad 
veřejnosti je možné začít již koncem března. Akce je určena pro začátečníky, 
mírně pokročilé i zdatnější bruslaře, kteří si chtějí v jízdě zdokonalit a taky zažít 
spoustu zábavy, a to bez ohledu na věk. Pro zájemce je připravená možnost 
zkonzultovat vhodné vybavení na tento sport. Kdo nebude mít brusle, nevadí. Je 
připravená možnost si brusle či výstroj vypůjčit. Přihlásit se můžete elektronicky 
e-mailem na adrese lmisickova@post.cz či na telefonním čísle 731 722 606. 
Bližší informace lze nalézt na internetové adrese www.inlinesports.cz.

Štíhlí do plavek? 
Zdravě, bez hladu a nepohody můžete opět od 8. 4. hubnout s MUDr. Š. Andě-
lovou, CSc. v Havířově v ZŠ 1.máje. Více na internetové adrese www.emnxxl.
cz nebo na tel. 596 110 439 nebo 731 464 387.



duben 2010 ročník XRADNIČNÍ LISTY14

ASTERIX - středisko volného času HavířovMěstská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova
V dubnu máte možnost vyzkoušet si 
vědomostní „ekokvíz“ Třiď odpadky, 
Země bude jako z pohádky! Za správ-
ně vyluštěnou soutěž obdrží vylosovaní 
výherci malou pozornost.
1.4. od 9.00 hod. si mohou děti udělat 
velikonoční výzdobu pro svůj pokojí-
ček. Budou se vyrábět zvířátka ze sko-
řápek.
Při luštění a vyrábění si jistě najdete čas 
i na prohlídku tematické výstavy Pohád-
kové bytosti. V dubnu se vám představí 
STRAŠIDLA! Zjistíte tak o nich mnoho za-
jímavého, např. kolik druhů strašidel exis-
tuje. A dokonce si můžete půjčit i nějakou 
tu knížku, kde se to strašidly přímo hemží. 
Přijďte! Výstava probíhá celý měsíc.
Dětské oddělení na ul. J. Wericha
připravilo se svými čtenáři měsíční vě-
domostní soutěž Co víš o koních? Vše 
vyvrcholí ve středu 28.4. od 15.00 hod. 
na zábavném odpoledni Pojď si hrát s 
koníky.
Pobočka J. Seifertova
zve všechny hravé děti na zábavné od-
poledne, ve kterém se seznámí s další 
profesí a vyzkouší si některé praktické 
činnosti s tím spojené. Akce pod názvem 
DNES BUDU …  zahradník se koná ve 
středu 14.4. od 15.00 hod.
Ke Dni Země proběhne pro základní 
školy beseda s Ing. Janem Smolou 
z Magistrátu města Havířova. Beseda 
bude zaměřená na projekt Havířov-Měs-
to stromů.
Pobočka Gen. Svobody
zve 7.4. ve 14.00 hod. na akci Vítáme 
jaro, která je určena dětem ze školní dru-
žiny a dalším případným zájemcům.
Ve dnech 19.4.-23.4. proběhne soutěž 
a výstava knih ke Dni Země. Soutěžit 
se bude formou testů a vítěz vyhrává 
tričko! 
Pobočka Dělnická 
V pátek 2.4. v 16.00 hod. vyvrcholí vý-
tvarná soutěž na téma Strom. Čtenáři 
vybrali nejkrásnější obrázky a vítězové 
jednotlivých kategorií si v pátek odnesou 
PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ.  
Oslavy Mezinárodního svátku Romů 
se konají v pátek 9.4. v 10.00 hod. Vy-
stoupí děti ze ZŠ Kpt. Jasioka pod vede-

ním Eriky Mačové. Zazní také ukázky z 
tvorby romských autorů.
V pondělí 26.4. od 16.00 hod. do 18.00 
hod. budou děti vyrábět přáníčko či malý 
dárek maminkám k svátku.
Pobočka Životice
zvolila za téma měsíce „Skřítkův zelený 
svět aneb Den Země“. Půjde o besedy 
zaměřené na poznávání léčivých a je-
dovatých rostlin, o třídění odpadu apod. 
Pokud se chcete zapojit i vy,  přijďte 22. 
nebo 29. 4. ve 14.00 hod.

Akce pro dospělé:
Půjčovna pro dospělé na ul. Šrámkova 
nabízí výstavu fotografií členů Fotoklubu
Havířov Vlastimila Schindlera a Ladisla-
va Tomaštíka a tematickou výstavku knih 
„Zařizujeme domácnost.“
Pobočka J. Seiferta
Pořádá ve čtvrtek 22.4. v 18.00 hod. 
vernisáž výstavy meditačních obrazů 
Sylvy Česlarové Vesmír tvoří. Pokra-
čuje zde také výstava stromů Martina 
Urbančíka.
Oddělení hudby a umění na ul. Pavlo-
vova
zve na výstavu obrazů s vesmírnou te-
matikou Richard Pachman – Galaxie. 
Výstava potrvá do 23.4.
Rukodělky – FOLIE NA TEXTIL. S no-
vou technikou dekorování textilu vás se-
známí Iva Janoušková v úterý 13.4. od 
15.00 hod.
Ve středu 14. 4. od 18.00 hod. se koná 
literární večer S Robertem Fulghumem 
vesele i vážně. Pořad se koná ve spolu-
práci s Klubem přátel díla Viktora Fischla 
a vystoupí v něm Mgr. Milada Kaďůrková 
a herec NDM v Ostravě Miroslav Rataj.
28.4. od 18.00 hod. proběhne vernisáž 
výstavy výtvarníků Aleny Podzemné,  
Veroniky Koléškové, Heleny, Terezy a 
Anny Galbavých, Jakuba Tymla a Ondre-
je Galbavého s názvem Malby, kresby, 
batika a umělecko-řemeslné výrobky 
ze dřeva. Vernisáž doplní koncert de-
chového kvarteta JaMaLuTo.
NOVÁ SLUŽBA!
V oddělení hudby a umění na ulici I. P. 
Pavlova 2 v Havířově-Městě můžete 
využít ke čtení denního tisku, časopisů, 
knih, map i vlastních písemností televiz-
ní lupu pro slabozraké! 

ASTERIX – středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
tel.: 59 681 11 75 , info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 
25. 3. Výlet do ZOO Ostrava – bližší informace : L. Bitterová, tel.: 596 811 175, 
e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu
2.4. pá od 9.00 – Velikonoční aerobic a street dance – s sebou pití, sportovní 
oblečení a obuv.
7.4. st od 14.00 – Duben, ještě tam budem – kouzlení s barvičkami a výtvarnými 
materiály (děti a mládež).
9.4. pá od 14.00 – Gelové svíčky – výroba netradičních dárků (děti a mládež).
9.4. pá 16.30 až 19.00 – Diskotéka – (do 15 let), tanec, hry, zábava 10 Kč.
13.4. út od 14.00 – Havířov, město stromů – výtvarná soutěž pro mládež o ceny.
27.4. út od 14.00 – Keramika na kruhu (děti a mládež).
30.4. pá 16,30 – 19.00 Diskotéka (do 15 let), tanec, hry, zábava 10,- Kč.
Každé úterý 17.00 - 19.00 – Kurz keramiky a smaltu (pro mládež i dospělé).
Prohlídky teraristické pracovny pro veřejnost, po - pá od 14.00 – 18.00 
Vstupné: jakékoliv krmení pro zvířátka. 
Volná místa v kroužcích:
Chobot, Hry s medvídkem Pú, Next aerobic Stylers mini II, Next aerobic Stylers II., 
Stolní tenis, „Up & down“ streetdance group mini, „Up & down“ streetdance group, 
Mažoretky.

ASTERIX – středisko na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel. 59 681 10 31, www.asterix-havirov.cz , info@svcha.eu
1.4. čt 9.00 – Keramické kachle a jiné výrobky – keramika pro děti i dospělé, 10 
Kč.
1.4. čt 10.00 – Tangram – hlavolam, který pochází ze staré Číny. Tvoří ho sedm 
geometrických tvarů, ze kterých lze sestavit spoustu obrázků. Přijď si to vyzkoušet 
a zasoutěžit (od 6 let).
2.4. pá 10.00 – Soutěž Na kolečkách – pro děti od 6 let (kola, kolečkové brusle, 
koloběžky s sebou).
1.4. čt. a 2.4. pá 15.00 – Cvičíme a soutěžíme s Lenkou – děti od 6 let, cvičky     
a převlečení s sebou.
2.4. pá 15.00 – Kouzlení s papírem – pro děti i dospělé. Manikurní nůžky s sebou.
9.4. pá 16,30 – Hry bez hranic – velká zábavná soutěž o ceny, pro děti od 6 let.
14.4. st 16.00 – Indiánský talisman – pro kluky a holky.
16.4. pá od 16,30 – Jarní diskotéka – tanec, hry, zábava, 10 Kč.
19.4. po 15.00 – Soutěž o nejhezčí čarodějnici – výroba závěsných dekorací pro 
děti 
21.4. st 16.00 – Maminko má, nejmilejší – vyrábíme dárek pro maminku z různých 
materiálů.
24.4. so 9.00 – Jarní putování - Havířov a okolí – sraz v 9.00 u Asterixu na ul. 
M. Kudeříkové. Sportovní oblečení, pevnou obuv, svačinu a pití s sebou, návrat po 
16. hodině. 
30.4. pá 16.00 – Čarodějnický rej – Pasování do stavu čarodějnického, tanec, 
soutěže, hry, 10 Kč. Vstup v masce zdarma.
Volná místa v kroužcích: 
Keramika, Aerobik, Divadelní, Dřevomodeláři, Letečtí modeláři, Hranostaj, Internet.

Na každou akci a soutěž přezůvky s sebou!

Asterix – středisko volného času, Na 
Nábřeží 41, Havířov-Město nabízí:
ÚČAST DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁ-
BORECH s dotací Statutárního města 
Havířova v roce 2010.
Místo konání: Všechny turnusy budou 
z technických důvodů (gen.oprava stře-
diska na ul. M. Kudeříkové) probíhat ve 
středisku Na Nábřeží 41.
Termíny jednotlivých turnusů: 1. 7. až 
9.7., 12.7. až 16.7., 19.7. až 23.7., 26.7. 
až 30.7., 2.8. až 6.8., 9.8. až 13.8., 16.8. 
až 20.8., 23.8. až 27.8.
Podmínky účasti: Děti nar. roku 1997 až 
2003, absolvování 1. ročníku ZŠ, trvalé 
bydliště v Havířově ke dni konání, finanční
spoluúčast zákonného zástupce dítěte ve 

výši 250,- Kč, (resp. 750 Kč) řádně vyplně-
ná závazná přihláška.
Cena jednoho turnusu: 750,- Kč, z toho 
příspěvek Statutárního města Havířova 
činí 500,- Kč a lze jej čerpat na dítě, a to 
pouze na jeden turnus, účast téhož dítěte 
na dalším turnusu hradí zákonný zástup-
ce již v plné výši. Program: příchod v 7.30 
až 8.00, celodenní program, oběd, dvě 
svačiny, pitný režim, odchod dětí v 16.00 
až 16.30 hodin.
Zápis: do naplnění kapacity turnusů pro-
bíhá v úterý od 13 do 17 a ve čtvrtek od 
8 do 13 hodin v SVČ Asterix, Na Nábřeží 
41 u paní Jurčekové nebo Norkové. Při 
zápisu je nutno odevzdat přihlášku a za-
platit doplatek 250 Kč (resp. 750 Kč).

ATERIX chystá příměstské tábory

ORATOŘE: 
6.4. 16.30 - Turnaj v minigolfu (Město)
7.4. 17.00 - Malování na sklo (Město)
8.4.  - Turnaj ve stolním fotbale (Město)
9.4. 16.30 - První závod Velké cena F1 
na autodráze (Město)
10.4. 9.00 - 14.00 Taneční workshop 
Latinskoamerické tance (Šumbark)
10.4. 8.00 - Florbalový turnaj pro mladší 
žáky (roč. 1998 a mladší) (Šumbark)
14.4. 17.00 - Smaltování šperků. Cena 
20 Kč (Město) 
14.4. 15.30 - Přednáška o ochraně 
přírody (Šumbark)
15. 4. - Střediskový fotbalový turnaj 
(Město)
16.4. 16.30 - Druhý závod Velké cena 
F1 na autodráze (Město) 
21.4. - Turnaj ve volejbale (Město)
21. 4. 17.00 - Výtvarné techniky (Město)
21.4. - 15.00 - olympiáda ke Dni Země 
(Šumbark) pro účastníky olympiády od 
18.00 opékání párků
23.4. 16.30 - Třetí závod Velké cena F1 

na autodráze (Město)
24.4. - Jarní výlet do Beskyd
30. 4. 16.30 - Čtvrtý závod Velké cena 
F1 na autodráze (Město)
Každou středu počítačový LAN turnaj ve 
sportovních hrách. V průběhu měsíce 
dubna každé pondělí a úterý si děti 
mohou vyrábět ptačí krmítka v dílnách 
„Šikovné ruce“ ve středisku CSVČ 
Šumbark

KLUB VALDOCCO:
8.4. 17:30 - Velikonoční milionář
9.4. 16:00 - Slavnostní otevření nové posi-
lovny + den otevřených dveří v posilovně
13.4. - 19:30 Turnaj v nohejbalu
16. 4. až 17. 4. - Víkendovka - noc ve 
Valdoccu + výjezd na bobovou dráhu do 
Mostů u Jablunkova
22.4. 17:00 - Valdocký minigolf
29.4. - 19:00 Turnaj v Ligrettu
Každé pondělí, středa a pátek od 17:30 
posilovna, každou středu od 18:30 
přítomnost psychoterapeuta

SVČ ASTERIX Havířov pořádá ve spo-
lupráci s šachovým oddílem Baník Haví-
řov Velikonoční šachový turnaj pro žáky 
základních škol. 
Akce se uskuteční ve steřdu 7. dubna 
v budově SVČ ASTERIX, Na Nábřeží. 
Prezence je od 13.30, zahájení ve 14 
a ukončení přibližně v 18 hodin.
Turnaje se mohou zúčastnit děti naroze-

né v rocer 1994 a mladší. Hrát se bude 
švýcarským systémem na dvakrát 15 
minut, 7 kol. Počet žáků z jedné školy 
není omezen, vklad za startujícího je 20 
Kč.
Klání bude jako rozhodčí řídit Ing. Jiří 
Špiřík (Baník Havířov).
Podrobné informace lze získat Info: AS-
TERIX, tel. 596 811 175

Don Bosko, Církevní středisko volného času
Haškova 1, 736 01 Havířov, www.csmdonbosco.cz,

Žáci se mohou přihlásit na Velikonoční šachový turnaj
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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☎    777 33 1111
SOPTÍK 
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MUDr. Hladík Milan interní a angiologická ambulance       596 802 710
MUDr. Novák Teodor Jiří - neurologická ambulance          596 802 713
MUDr. Kerzlová Marcela interní a diabetologická ambul. 596 802 714

MUDr. Korbielová Jarmila interní a revmatologická ambul. 596 802 715 
MUDr. Richterová Ingrid ambulance alergologie 

a klinické imunologie 596 802 716
Doc. MUDr. Bystroň Jaromír,CSc. ambulance alergologie 

a klinické imunologie  596 802 717

MUDr. Fránková Milena ambulance alergologie 
a klincké imunologie          596 802 720

MUDr. Hladíková Ivana ambulance praktického lékařství  596 802 718

Lékárna U Nemocnice 

- vedoucí lékárny Šumpichová Naděžda       596 802 721

Změna telefonních čísel- zdravotnické zařízení MEDICENTRUM  
v budově lékárny U Nemocnice, Dělnická 24a/1485 Havířov-Město
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ELEKTROINSTAL
AUTODOPRAVA

www. FBMEZEI.COM
725 838 351
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NOVĚ OTEVŘENÁ 
ZUBNÍ ORDINACE 

MDDr. Gabriela Gregorová

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
V případě zájmu nás kontaktujte

na ☎ 721 987 607, 

Havířov-Šumbark, ul. Lomená 195
0
/1

0NOVĚ OTEVŘENÁ 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. N. Šturcová               MUDr. T. Dobošová

Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, MHD - linka č. 404 - TENAS

605 559 247
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Kamna, krby - Havířov

www.vltavashop.cz
Fy Polťák Petr 604 605 233
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V životě se k dobru počítá každý 
den, každá hodina, kdy je nám s 
někým dobře.
V měsíci dubnu 2010 členové KVT 
při Institutu vzdělávání a rekvalifika-
ce v Havířově plánují tyto akce:
Čtvrtek 1.4. - Pojedeme z aut. ná-
draží MHD č.403 směr Petřvald, cíl 
je prozatím neznámý. Nejzdatnější 
účastníci dostanou malou odměnu. 
Sraz ve 12.40, odjezd 12.50 hodin.
Sobota 17.4. - Pořádáme autobusový 
zájezd do Polska. Navštívíme zámek 
Pszczyna, který je nazýván perlou 
Horního Slezska. V zámeckém par-
ku se nacházejí malé architektonické 
objekty - dvůr Ludwikovka, čajový 
pavilon, čínská brána a ledový sklep. 
Na závěr navštívíme rezervaci zubrů. 
Pak pojedeme do malebných lázní 
Goczalkowice a uděláme si krátký od-
počinek u přilehlého jezera. Cena zá-
jezdu je 140 Kč. Odjezd v 7.30 hodin 
z parkoviště u haly Slavie. Doporuču-
jeme výměnu peněz, vstup do zámku 
je 5 zlotých. Informační schůzky a pla-
cení zájezdu na informačních schůz-
kách, na zájezd je možno přihlásit se i 
telefonicky u paní Půrové.
Čtvrtek 22.4. - Uskutečníme šlapá-
ček do Kostelce k pomníku polských 
letců. Sraz jako vždy na autobuso-
vém nádraží ve 13 hodin, odjezd 
13.16 hodin.
Připomínáme svým členům, že po-
řádáme na našem Institutu něco pro 
naši jazykovou zdatnost s názvem 
Německá Akademie turistů s poma-
lejším tempem výuky. Zahajujeme s 
rodilým mluvčím (turistou), jednou 
týdně 4 vyučovací hodiny, délka 
výuky 32 hodin (8 soustředění po 4 
hodinách). Po dvou měsících možná 
ukončíme Akademii školním výletem. 
Zájemci volejte p. Půrové na tel. 591 
123 217 nebo 777 997 458.
Informační schůzky spojené s výbě-
rem peněz na zájezd jsou v úterý 6. a 
13. dubna 2010 v 18.00 hodin, vždy v 
pizzerii haly Slavie. Informace rovněž 
na webu www.kvtivr.estranky.cz 

8. dubna od 18.00 hodin v Komorním 
sále ZUŠ Absolventský koncert
13. dubna od 18.00 hodin v Komor-
ním sále ZUŠ Absolventský koncert
20. dubna od 18.00 hodin v Komor-
ním sále ZUŠ Absolventský koncert
23. dubna od 8.00 hodin v Repre-
zentačním a Komorním sále ZUŠ 
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ 
estrádních, tanečních a jazzových 
orchestrů
27. dubna od 18.00 hodin v Komorním 
sále ZUŠ Absolventský koncert
29. dubna od 16.00 hodin v Repre-
zentačním sále ZUŠ Školkohrátky
tradiční pořad pro děti MŠ

ZUŠ B. MARTINŮ
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

ZUŠ L. JANÁČKA
Vrchlického 1471/1a, Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz
www.zuslj-havirov.cz

13., 27. dubna 2010 od 18.00 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová Slav-
nostní koncerty absolventů I. a II. stup-
ně hudebního oboru
7. dubna 2010 od 18.00 hodin Jazz 
club Havířov-Podlesí Koncert absol-
ventů I. a II. stupně hudebního oboru
7., 8., 14., 15., 16., 22., 28., 29. dubna 
2010 v 17.00 hodin koncertní sál ZUŠ 
ul.Sadová Jarní koncerty mladých hu-
debníků 
20. dubna 2010 v 18.00 hodin kon-
certní sál ZUŠ ul. Sadová Koncert 
švédského orchestru Pitea Symphonic 
Band
21. dubna 2010 od 17.00 hodin velký 
sál KDPB Havířov Koncert souborů 
ZUŠ s účastí mladých švédských hu-
debníků

Klub 
věrných turistů

Komunitní centrum ARMÁDY SPÁSY  (J. Seiferta 8, Havířov-Město) nabízí příjemcům starobního a inva-
lidního důchodů různé aktivizační činnosti (služba je poskytována bezplatně). Od pondělí do pátku máme 
tyto kluby:
V pondělí realizujeme pro Vás „STOLNÍ HRY“, kde si můžete zahrát jakoukoliv společenskou hru (šachy, karty, 

dámu, člověče se nezlob,…). Rádi vaříte nebo pečete? Tak je tu pro Vás RECEPTÁŘ, kde si vždy uděláte něco dobrého na 
zub. Pro milovníky křížovek, osmisměrek, kriskrosu máme každou středu klub KŘÍŽOVEK. Zároveň i KLUB PC, který nabízí 
možnost práce s internetem, Wordem … s asistencí zaměstnance AS.
Chcete si zlepšit paměť, koncentraci nebo se něčemu novému naučit - navštěvujte TRÉNINK MOZKU A PAMĚTI. Pokud si 
chcete něco vyrobit pro sebe nebo pro své blízké navštivte náš klub VYRÁBĚNÍ.
V klubu KAVÁRNIČKA můžete svůj volný čas strávit v příjemném kolektivitu, pobavit se, pročíst časopisy nebo knížky nebo 
si jen tak popovídat.
Každé liché pondělí je pořádáno ODPOLEDNE TVOŘIVÝCH ČINNOSTÍ, kde se naučíte  různé techniky vyrábění výrobků.
Součástí sociálních služeb KC AS je i poskytování základního sociálního poradenství. Přijďte, těšíme se na Vás. Bližší 
informace získáte osobně nebo na tel. č. 596 411 265.

Klub pro rodiče s dětmi 
SRDÍČKO
1. 4.  čt Velikonoce
7. 4. st Exkurze do SVČ 
8. 4.  čt  Sluníčko
12.4.  út Zpívánky
13. 4.  st Volné hraní 
14. 4.  čt Žába
20. 4.  út  Zpívánky
21. 4.  st Beseda sourozenecké 
vztahy
22. 4.  čt Květiny rozkvétají
27. 4.  út Zpívánky
28. 4.  st Volné hraní
29. 4.  čt  Inspirace
Jednotlivé programy začínají od 8:30    
a končí 10:30 hod. 
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Komunitní centrum Armády spásy 

Nábor taekwondo W.T.F. 
Havířov
Tělocvična ZŠ 1. máje, každou sobo-
tu od 17 hodin. Bližší informace Bc. 
Gřešek, tel. 723 132 054.

Z letošních Mistrovství Moravy a Slez-
ska v halové atletice si závodníci Atle-
tického oddílu Slavia Havířov přivezli 
pět zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzo-
vé medaile.
Dvojnásobným mistrem se stal Pavel 
Maslák, který své juniorské kolegy vý-
razně převýšil. Na trati 200 m obhájil 
své loňské prvenství časem 21,99 s a 
druhé zlato přidal ve sprintu na 60 m.
Na trati 3000 metrů se blýskl Michal 
Pinkas. Ten vstup do dorostenecké 
kategorie ozdobil mistrovským titulem 
a výkonem 10:04,20 min. Rovněž prv-
ně, tentokrát však mezi juniory, star-
toval i Petr Kaminski. Také on nechal 
na trati 1500 m všechny soupeře za 
sebou a vybojoval zlatou medaili ča-
sem 4:09,79 min.
Doslova v přebor havířovského klubu 
se změnilo finále v mužské kategorii 
ve vrhu koulí. Vrhači AO Slavia Haví-
řov totiž obsadili všechny čtyři nejvyšší 

příčky konečného pořadí. Titul mistra 
Moravy a Slezska získal Radim Šte-
fek výkonem 15,45 m, stříbro vybojo-
val Jaroslav Stančík (14,58 m), bronz 
věkem ještě junior Marek Bárta (13,85 
m) a čtvrtou příčku obsadil Rostislav 
Kyzlink (13,15 m).
Medailovou sbírku doplnil ve skoku o tyči 
dorostenec Michal Kročka, který výko-
nem 371 cm získal stříbrnou medaili, 
a na bronz dosáhla mezi ženami ve 
vrhu koulí Petra Klementová (12,53 m). 
V běhu na 3000 m obsadila čtvrté 
místo mezi ženami Zuzana Strháková 
osobním rekordem 11:28,30 min., v 
mužské kategorii byl rovněž čtvrtý Jan 
Polášek (9:12,04 min.) a pátý Karel 
Ketner (9:38,84 min.). 
Dvě čtvrtá místa ve skoku do výšky 
a v sedmiboji a jedno páté ve skoku 
do dálky získal dorostenec Sebastián 
Gunčík, závodník TJ Start, trénující 
však již v AO Slavia Havířov.

Atleti získali pět zlatých medailí

Radim Štefek, vítěz MMaS ve vrhu koulí.  Foto: Archiv

Ne 14.3. 10:15 Opava B – Havířov 
So 20.3. 10:15 Poruba – Havířov 
Ne 28.3. 15:00 Havířov – Jakubčovi- 
   ce
So 3.4. 15:30 Mikulovice – Havířov
Ne 11.4. 15:30 Havířov – Zlín B
Ne 18.4. 10:15 Brumov – Havířov 
Ne 25.4. 16:00 Havířov – Rýmařov

Ne 2.5. 16:30 V. Losiny – Havířov 
Ne 5.5. 16:30 Havířov – Šumperk
Ne 9.5. 16:30 Havířov – Hranice
So 15.5. 16:30 Orlová – Havířov 
Ne 23.5. 16:30 Kravaře – Havířov 
Ne 30.5. 16:30 Havířov – D. Benešov 
Ne 6.6. 16:30 Val. Meziříčí – Havířov 
Ne 13.6. 16:30 Havířov – Hulín

JARNÍ LOS MFK HAVÍŘOV
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