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Tři velké vzdělávací projekty z Operačního pro-
gramu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ se
úspěšně rozjíždějí. Havířovu se na ně podařilo získat
téměř 40 milionů korun z EU a ze státního rozpočtu.

Hlavním cílem prvního projektu „Elektronizace
vzdělávání, včetně tvorby a následné implementa-
ce nových výukových materiálů v základních ško-
lách“, do něhož je zapojeno celkem 9 havířovských
základních škol, je podpora rozvoje a zkvalitnění výuky
na základních školách zřizovaných statutárním
městem Havířov prostřednictvím zavedení nových výu-
kových metod a forem.

Nastavení systému práce s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich motivace k dalšímu
rozvoji v provázanosti na dlouhodobou strategii rozvo-

je lidských zdrojů, vzdělávací soustavu a eliminaci
negativních jevů, které vznikají z důvodu vyloučení
jedinců ze společnosti, je zase náplní druhého projek-
tu s názvem „Nastavení systému podpory rovných
příležitostí v základních školách na území města
Havířov“, kterého se zúčastní celkem 8 havířovských
škol.

Trojici vzdělávacích projektů určitým způsobem
zastřešuje třetí projekt „Vznik centra DVPP na území
města Havířov“, na kterém se podílejí tři základní
havířovské  školy a který má zvýšit dostupnost, kvalitu
a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro pedago-
gické pracovníky základních škol a jejich doškolení
v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdě-
lávání prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit.

V rámci Havířova v květech, který

se uskuteční 19. června, se bude
konat  floristická soutěž. Od 8.00

hodin budou soutěžní týmy tvořit
přímo před očima diváků květinové

sochy na téma zvířátka. V 15.00
hodin bude soutěž ukončena a Vy

budete mít možnost sami rozhod-
nout o vítězi. Hodnocení bude pro-

bíhat na náměstí Republiky na ozna-
čeném místě od 15.00 do 18.00

hodin. Na tomto místě budou k dis-

pozici soutěžní kupóny (viz vzor). Po
vyplnění kupónu odtrhnete pravý

horní roh a ten si uschováte. Kupón

následně vhodíte do anketní schrán-

ky. Kupóny jsou slosovatelné o Cenu

primátora a Cenu Svazu květinářů
a floristů ČR.

V letošním roce budou moci roz-

hodnout i ti nejmenší. V dětské
anketě si vyberou květinové zvířát-

ko, které se jim nejvíce líbí. Vyloso-

vaný dětský hodnotitel bude

odměněn. Na co se může těšit?

Přece na zvířátko! Jen prozradíme,
že nebude ani živé, ani květinové,

a přesto se zcela jistě stane oblíbe-

ným hebkým mazlíčkem.

Vyhlášení výsledků soutěže a pře-
dání cen se uskuteční v 19.00 hodin

na náměstí Republiky.

POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova
pondělí 21. června 2010

v sále Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 12 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Další jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 20. září.

Investice do vzdělání se vyplatí
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Zástupci města, členové Svazu bojovníků za svobodu, Českoslo-
venské obce legionářské, váleční veteráni, Sdružení Českosloven-
ských zahraničních letců východ, Konfederace politických vězňů
a obyvatelé města vzdali u příležitosti oslav osvobození republiky
čest hrdinům druhé světové války. 29. dubna pietní akt u památníku
u kostela sv. Anny připomenul 65. výročí Ostravské operace. Mezi
hosty byli také přímí účastníci této pro náš region velice důležité,
svobodu přinášející operace. 7. května jsme si připomenuli polože-
ním věnců a květin u havířovských památníků konec 2. světové války.

Přijďte si zaevidovat jízdní kolo
Již patnáctým rokem provádí Městská policie Havířov evidenci

jízdních kol. Evidenci zajišťuje komisariát na ul. Karvinská 1a

(u hasičské zbrojnice) vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30,
od 13.00 do 17.00 hodin.

Cílem této evidence je přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet

krádeží kol a zajištěná nebo nalezená kola vrátit zpět původním majitelům.

K registraci jízdního kola je nutno vzít s sebou občanský průkaz
a u zánovních kol doklad o jeho nabytí.

Tato služba pro občany není povinná a je bezplatná. Slouží také jako

podklad pro oznámení případné pojistné události, kdy některé z pojišťo-
ven vyžadují k pojištění kol registraci u MP. K 15.4. 2010 využilo této

služby již 1 843 občanů z Havířova a blízkého okolí.

Rekreační sedmidenní tuzemské pobyty 
pro starobní a invalidní důchodce (4 turnusy)

1) Horský hotel „Sůkenická“      04.09. -  11.09. 2010 2.800,- Kč
Bílá - Staré Hamry - 41 osob

2) Penzion „U Studánky“ 11.09. -  18.09. 2010 2.990,- Kč
Horní Lomná - 40 osob

3) Hotel „Javor“ 11.09. -  18.09. 2010 2.940,- Kč
Řeka - 42 osob

4) Horský hotel „Permoník“ 30.09. -  07.10. 2010 2.940,- Kč
Nový Hrozenkov - Vranča - 45 osob

Podmínky rekreace:
a) občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci
b) poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího

stupně
c) v posledních třech letech nebyli účastni rekreace seniorů, tzn. naposle-

dy v roce 2006
d) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené v bodě

písmena c)
Spoluúčast na úhradě pobytu: 60% z celkové částky ceny za pobyt.

ZÁPIS: dne 13. července 2010 od 7.00 do 10.00 hodin (do naplnění kapa-
city) v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí
(autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č. 3 a 9).

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

1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší

6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2010

2. Pes musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti vnitřním

parazitům  

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

starší 15 let 

4. K očkování přineste očkovací průkaz psa

Místa a termíny svodů:
14. 6. - pondělí
Ha-Šumbark, hasičská zbrojnice      8.00 - 10.00 hod.

očkuje MVDr. Horák    - 100 Kč/pes
Ha-Dolní Suchá 10.30 - 12.30 hod.

ve dvorové části MŠ             očkuje MVDr. Javora    - 100 Kč/pes

15. 6. - úterý
Ha-Město, Podlesí, Bludovice 8.00 - 11.00 hod.

bývalý psí útulek očkuje MVDr. Vaculík   - 100 Kč/pes
(zem. usedlost Štýrských)

Ha-Dolní Datyně 12.00 - 13.00 hod.
bývalá budova MNV očkuje MVDr. Vaculík   - 100 Kč/pes

Ha-Město, Podlesí, Bludovice          15.00 - 18.00 hod.
bývalý psí útulek očkuje MVDr. Vaculík   - 100 Kč/pes

(zem. usedlost Štýrských)

16. 6. - středa
Ha-Prostřední Suchá           13.00 - 17.00 hod.
veterinární klinika očkuje MVDr. Polák - 100 Kč/pes

18. 6. - pátek
Ha-Životice, 8.00 - 11.00 hod.

Požární zbrojnice očkuje MVDr. Javora - 100 Kč/pes

Ha-Šumbark 13.00 - 15.00 hod.

Bývalá veterinární ordinace očkuje MVDr. Horák - 100 Kč/pes
ul. Gen. Svobody

Pod zdravotním střediskem

Náhradní termín: 2. 9. 2010 
Veterinární klinika v Prostřední Suché

14.00 - 17.00 hod., očkuje MVDr. Polák - 100 Kč/pes

Výše uvedené ceny platí občané, statutární město Havířov přispívá  
ze svého rozpočtu na vakcínu 20 Kč na každého psa.

Hromadné očkování psů 
proti vzteklině

Vážení spoluobčané,
vedení statutárního města Havířova jako každoročně uděluje

ocenění vybraným osobnostem i kolektivům našeho města za mimo-
řádnou činnost v oblastech společenského života.

Věříme, že i ve vašem blízkém okolí znáte osoby nebo kolektivy,
které si za svou činnost v sociální oblasti a aktivním přístupem nad
rámec svých pracovních a společenských povinností nebo dobrovol-
nou činností pro své občany, jejichž zdravotní problémy, stáří či život-
ní osud pomoc vyžadují, toto ocenění zaslouží.

Vaše nominace na ocenění „Osobnost a kolektiv v sociální oblas-
ti“ musí obsahovat:
a) jméno a příjmení nominované osoby nebo název kolektivu, oce-

ňovanou kategorii, specifikaci činnosti, podklady k nominaci
(stručný životopis, charakteristiku činnosti, výsledky včetně zpra-
covaných projektů a jejich realizace, adresu a kontakt na nomino-
vanou osobu či nominovaný kolektiv)

b) důvod udělení ocenění
c) kontakty na nominovanou osobu nebo kolektiv 

Návrhy musí být podepsány a podány písemně na Magistrát města
Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město nebo elektronicky se
zaručeným elektronickým podpisem na posta@havirov-city.cz
do 31. 7. 2010. Monika Havlíčková, v.r.

předsedkyně komise sociální RMH

Městská policie zve na Den otevřených dveří 
Ve dnech 1. - 3. června se koná na komisariátu Městské policie

Havířov na ul. Karvinská vždy od 8 do 11.30 hod. Den otevřených

dveří. Vedle dopředu objednaných základních a mateřských škol se
mohou této akce zúčastnit i občané Havířova. K vidění bude nejen
výstroj, výzbroj a technika strážníků MP, ale také PČR, HZS a RZS.

Nedílnou součástí bude i ukázka práce psovodů MP Havířov.

Foto: Josef Talaš
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Linka č. 404
■ spoj č. 157 s odjezdem ze zast.

Havířov, Podlesí, aut. nádr. ve
23.15 hod. bude opožděn o 5
minut

Linka č. 406
■ spoj č. 7 s odjezdem ze zast.

Havířov, Podlesí, aut. nádr. v 5.24
hod. bude opožděn o 6 minut

■ spoj č. 12 s odjezdem ze zast.
Horní Suchá Pašůvka v 5.54
hod. bude opožděn o 2 minuty

Linka č. 418
■ zaveden nový spoj s odjezdem

v 8.10 hod. v prac. dnech  ze
zast. Šenov, bytovky na zast.
Havířov, Město, žel. st.

■ zaveden nový spoj s odjezdem
v 18.10 hod. ze zast. Havířov,
Město, žel. st. na zast. Šenov,
bytovky v prac. dnech mimo
hlavní prázdniny od 1. 7. 2010 -
31. 8. 2010

Všechny změny budou zapraco-
vány do nových jízdních řádů linek
MHD s platností  od 13.6. 2010,  po
jejichž schválení příslušným
dopravním úřadem zabezpečí
dopravce ČSAD Havířov a.s. jejich
zveřejnění na zastávkách MHD.
Schválené jízdní řády  budou pro
občany dostupné také na interneto-
vých stránkách  www.jizdnirady.cz

Výzva k posečení pozemků
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající pře-

nesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 záko-
na č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvise-

jících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky

užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich
před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich

výskytu.

Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2010 byly pozemky posekány.
Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném termínu prová-
dět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán státní

správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě

kterého lze uložit pokutu.

Čeká nás rekonstrukce 
středových pásů na hlavních tazích

Středové pásy na Hlavní a Dlouhé třídě projdou v tomto roce dlouho
požadovaným „faceliftem”. Bude provedena skrývka substrátu v celé šíři,
nový návoz, založení trávníků a výsadba keřů v celém prostoru středových
pásů.

V této souvislosti vyzývá magistrát občany k odstranění pietní výzdoby
na těchto středových pásech. Jedná se o pietní místo u křižovatky Dlouhá
tř. x ul. Majakovského x ul. Žákovská a na křižovatce Hlavní tř. x ul. Komen-
ského x ul. J. Švermy.

Zahájení prací se předpokládá v letních měsících. Nové výsadby jsou
navrženy tak, aby v křižovatkách nebránily rozhledovým podmínkám
a neupoutávaly pozornost z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Informace o připravovaných změnách jízdního řádu 
linek  městské hromadné dopravy Havířov (MHD),
pro období platnosti od 13. 6. 2010

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb, upozorňuje
cestující veřejnost, že k termínu od 13. 6. 2010 budou provedeny dílčí
změny jízdních řádů linek v systému MHD v tomto rozsahu :

1.6. - 3.6.
Jaselská, Slezská, Zednická, Kosmonautů, 

17. listopadu, U Pošty, Petřvaldská - požární

zbrojnice 

4.6. - 7.6. 
U Topolů, U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel. sta-
nice), Na Stezce, Na Polanech, Padlých hrdinů

- obchod, J. Kotase-točna

8.6. - 10.6.
Mládežnická, Nákupní, Mládí, Lazecká u lesa,

E. Krásnohorské, Na Dolanech, 
Školní (v zatáčce u gar.)

11.6. - 14.6.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový Svět - odbočka
před zatáčkou k zahrádkářské osadě, Hraniční,

Květná, Podélná (Osinky), Větrná  

15.6. - 17.6.
Kpt. Nálepky, Radniční, Slovanská, Švabinské-

ho, Sadová, E. Holuba, Dl. třída-Terasa 

18.6. - 21.6.
Moskevská-park., U lesa, Tajovského, 
Okrajová-parkoviště, K. Světlé-Luna, 

Na Pacalůvce, J. Vrchlického 

22.6. - 24.6.
Mezidolí - U Sosáka, Selská, Atriová, Nad Tratí

x Na Kopci, Fryštátská, Kpt. Jasioka ZŠ,

Petřvaldská (pož. zbrojnice) 

25.6. - 28.6.
Místní, Kubelíkova, J. Žižky, Edisonova, 

Nový Svět (čp. 45), Svážná, Alšova

29.6. - 1.7.
1. máje, Hornická u č. 9, G. Klimenta, 
E. Destinnové, Na Nábřeží - letní kino, 

Gen. Svobody, P. Bezruče

Harmonogram přistavení VPK červen 2010 

Statutární město Havířov ve spo-

lupráci s a o.s. Rodinné centrum

Majáček chystá pro všechny táty

a jejich děti dvoudenní festival

Mámu nechte doma, který se usku-

teční 18. - 19.6. v Havířově! 

Přijďte si zařádit, strávit aktivní

čas se svými dětmi, dalšími chlapy

a oslavit tak spolu Den otců.

V různorodém programu se

můžete těšit na soutěže pro děti

i otce, řemeslné dílny, lanové aktivi-

ty, hudební dětské experimenty,

workshop o mase a rožnění a další

chlapské a dětské záležitosti. Pro-

gram začíná v pátek v 17.00 hod.

do soboty 17.00 hod.

Vše proběhne na zahradě

u Kavárny Zahrada (Komunardů 8,

naproti bývalé zvláštní školy), kde

budete moci přespat se svými

dětmi ve vlastních stanech.

Občerstvení možno zakoupit na

místě. Vstup ZDARMA.

Zaškrtněte si 18. - 19. června

v kalendáři a pro další informace

sledujte web 

www.kavarnazahrada.cz

PUTOVNÍ VÝSTAVA O ARMÁDĚ SPÁSY 
TAKÉ V HAVÍŘOVĚ

V tomto roce slaví Armáda spásy 20. výročí obnovení činnosti v ČR. Při

této příležitosti bude v prostoru havířovského magistrátu instalována od

31.5. do 4.6. 2010 putovní výstava o této celosvětové organizaci, která
poskytuje pomoc potřebným ve 120 zemích světa. Slavnostní vernisáž se
uskuteční 31.5. 2010 v 13 hod. v přízemí Magistrátu města Havířova.

Ve čtvrtek 3. 6. se mohou havířovští dovědět více také prostřednictvím

informačního stánku před OD ELAN. A na závěr srdečně zveme na
tradiční Koblihové dny otevřených dveří v pátek 4. 6. od 9 do 15 hod.,
ve všech střediscích Armády spásy v Havířově.

Kontaktní osoba: Alena Válková, mob.: 603 153 133

Mámu nechte doma 

- festival otců s dětmi
Je tu další akce projektu Spolu, ne vedle sebe

Revitalizace Šumbark II Za Teslou 

- změna organizace dopravy
V červnu bude zahájena 1. etapa revitalizace ploch na Šumbarku, ulic

E. Destinnové a H. Malířové vč. obratiště autobusů. Po dobu stavby budou
ulice E. Destinnové a H. Malířové uzavřeny pro mimostaveništní motorovou
dopravu. Z důvodu zajištění parkovaní vozidel po dobu výstavby (červen -
listopad 2010) bude část ulice M. Pujmanové a ulice Lidické zjed-
nosměrněna od křižovatky z výjezdu ulice Mládí po křižovatku ulic Lidická

x Jarošova. Na základě výše uvedeného dojde ke změnám organizace

veřejné linkové dopravy.

Podrobné informace budou občanům předány pomocí letáků, webových

stránek města a denního tisku. Omlouváme se občanům za možné kom-

plikace.

SETKÁNÍ KOLUNIJOKUV
Oznamujeme všem nynějším i bývalým obyvatelům 

Pokrokové kolonie v Petřvaldě,

že se v pátek 18. 6. 2010 v 15 hod. v restauraci 
U MOKROŠE koná historicky první setkání 

všech obyvatel, této kdysi krásné hornické osady.

Bližší info: 777 635 099, 737 286 576
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Jarní čas využil primátor města František Chobot k tomu, aby se setkal
s lidmi, kteří pro Havířov a jeho obyvatele vykonali kus záslužné práce. Pri-
mátor poděkoval a ocenil práci primáře chirurgie havířovské nemocnice
s poliklinikou MUDr. Bronislava Firly, kterému poděkoval za nevšední péči
a přístup k pacientům havířovské nemocnice. Slova díků a uznání z úst pri-
mátora si rovněž vysloužil známý grafik Pavel Hlavatý (na snímku vlevo).
Ten získal čestné uznání primátora za dlouhodobou tvůrčí výtvarnou čin-

nost a reprezentaci města. Pavel Hlavatý v současné době připravuje pro

město grafické návrhy pro dopisnici s přítiskem a známku s přítiskem, které

město připravuje v rámci oslav 55. výročí založení města.

Zástupci Klubu důchodců statutárního města Havířova hájili barvy

našeho města v rámci soutěžní výstavy Šikovné ruce našich seniorů

pro radost a potěšení, která je pořádána v rámci výstavy Senior - Han-

dicap v Lysé nad Labem.

Senioři Havířova soutěžili ve všech vyhlášených kategoriích „Senioři

v klubech důchodců“.

• v kategorii ruční práce se prezentujeme s 400 výrobky

• v kategorii literární práce se prezentujeme s 2 pracemi

• v kategorii počítačová prezentace se prezentujeme 3 prezentacemi

• v kategorii fotografie se prezentujeme s 2 fot.cykly a 2x s šesti fot. snímky

Do soutěže se přihlásili i se samostatným projektem „Panenky

- hadračky pro nemocné děti“.

Ocenění:
• v kategorii ruční práce - získal ocenění za keramickou mísu Kadura Petr,

Havířov-Šumbark 

• v kategorii literární práce - získala zvláštní cenu za sbírku básní Gelnaro-

vá Marta, Havířov-Podlesí 
• v kategorii fotografie - získala 2. místo za 6 fotografií, digi "Drsná krása

švýcarských Alp" Dittrichová Ludmila, Havířov-Město 

• za projekt „Panenky - hadračky pro nemocné děti“ - získal kolektiv

Městského klubu seniorů mimořádné ocenění „Cenu hejtmana středo-
českého kraje MUDr. Davida Ratha“.

Nejaktivnější seniorky: Jedličková Františka, Šamšulová Dana,

Pastrňáková Emilie, Mikulová Dana, Lesniaková Věra, Černá Zdeňka,

Vašinová Naděžda, Molnárová Věra, Halíková Marie.
Šikovné seniory přijal náměstek primátora pro sociální rozvoj JUDr. Broni-
slav Bujok, který jim poděkoval za reprezentaci města a popřál hodně

elánu, nápadů a úspěchů.

Naši senioři mají dobré 

nápady a šikovné ruce

Kolik z vás by chtělo alespoň na
chvíli jet někam do neznáma? Co
takhle Norsko? Země plná dobro-
družství a nezkažené krásy. Chtěli
byste? Já ano, ale jak už to tak na
světě bývá, jen někteří tam opravdu
budou moci jet. Ale co kdyby Nor-
sko alespoň na chvíli přijelo za
vámi? Lépe řečeno za vašimi
dětmi. Ty budou mít možnost setkat
se se skupinou mladých lidí, kteří
jako dobrovolníci přijíždějí do
České republiky, aby obohatili naši
mladou generaci. Čtyřicet Norů zde
bude v termínu od 21. do 24. 6.
2010. V pondělí budou mít program
ve školách okolních obcí a odpoled-
ne je pak vyhrazeno pro všechny
mladé lidi z okolí. Od úterý do čtvrt-
ka pak budou navštěvovat školy
v Havířově a budou mít vyučování
na hodinách angličtiny, zeměpisu,
dějepisu, občanské výchovy a při-
praví si prezentace přizpůsobené
druhu hodiny, budou mít diskuze
s českými studenty, hry, scénky,
písničky a jiný zajímavý program.
V úterý pak je připraveno sportovní
odpoledne. Můžete se těšit třeba
na turnaj ve fotbale, workshopy
a další zajímavý program. Sportov-
ní odpoledne bude v tělocvičně (hři-
šti) Střední školy technických

oborů, Havířov-Šumbark, Lidická
1a/600), začátek v 16.00 hodin.
Vstup je zdarma.

A teď už přichází čtvrtek a s ním
závěrečná akce Havířovsko-Norské
jízdy, začátek je stanoven na
17. hodinu, místem konání pak tělo-
cvična Střední školy technických
oborů, Havířov-Šumbark, Lidická
1a/600). Program je věru bohatý,
kdo by si dal ujít koncert, pokec
s Nory na pikantní témata, tombolu
s výhrami z Norska, hry, slovo
o tom, čemu věříme, fireshow
a spoustu jiné zábavy? To vše opět
bezplatně.

Pojďte s námi chvíli cestovat!
pořádá Projekt M.I.S.E.

Slezské církve evangelické a.v.

HAVÍŘOVSKO-NORSKÁ JÍZDA

Do konce školního roku zbývá jen pár týdnů, žáci a studenti se těší na
prázdniny. Jak se ale na prázdniny těší nejmenší děti z přípravné třídy?
Zašla jsem se k nim podívat a zeptala se jich přímo. To víte, že se těší, také
mají za sebou veliký kus práce. Ale většině z nich bude smutno, jak říkají.
Po paní učitelce, po kamarádech i po společných hrách. Po prázdninách se
ale do školy budou těšit úplně všechny, tím jsou si děti jisté. Rok v pří-
pravné třídě opět splnil svůj účel. Zahájení povinné školní docházky pro
tyto prvňáčky nebude spojeno se stresem a obavami. Půjdou přece do
školy, kterou dobře znají. K tomu, aby dítě bylo úspěšné a spokojené,
nepotřebuje jen vědomosti a dovednosti, ale také - a možná především -
důvěru ve své schopnosti a síly. A přípravná třída je v tomto směru pro děti
velkým přínosem. Naši předškoláci si na konci června odnesou ze školy
velikou pochvalu. Jejich paní učitelka bude mít jistotu, že udělala všechno
pro to, aby se jim v první třídě dobře dařilo. Stejně jako těm „přípravkářům“,
kteří již mají první třídu za sebou. Optimální počet prvňáčků ve třídách - do
dvaceti žáků - jistě také přispěl k tomu, že na svou první třídu budou mít ty
nejhezčí vzpomínky. Na nové prvňáčky se již teď těší jejich paní učitelky.
Všem havířovským dětem, žákům i studentům přejeme krásné prázdniny!

Mgr. Hana Čadová

ZŠ Kapitána Jasioka:

Děti z přípravné třídy se těší na prázdniny!  

Foto: Petra Židková

Citát: Každý den je jen jednou za život

V měsíci červnu 2010 členové KVT při Institutu vzdělávání a rekvalifikace v Havířově plánují tyto akce:

Ve čtvrtek 10.6. navštívíme Komorní Lhotku, tamní lázně (saunu) a budeme pokračovat na Prašivou.
Sraz je v 6.30 na AN Havířov

Čtvrtek 17.6. Šlapáček za zdravím. Trasa bude překvapením. Sraz jako obvykle ve 13 hod. na AN Havířov.

V sobotu 26.6. uskutečníme výlet vlakem do Olomouce. Navštívíme ZOO na sv. Kopečku, olomoucký orloj
(srovnatelný s pražským) a jako raritu muzeum tvarůžku. Sraz na vlakovém nádraží v 8.40 odjezd v 9.03 hod.
Informace získáte na informačních schůzkách nebo u p. Hanzálkové.

Informační schůzky jsou v úterý 8. a 15. června v 18.00 hod. v pizzerii haly Slávie. www.kvtivr.estranky.cz 

Foto: Josef Talaš
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PROGRAM AKCÍ NA ČERVEN 
ORATOŘE: 
1. 6. 16.00 hod. Den dětí plný soutěží s opékáním párků (Město)
4. 6. 17.00 hod. Taneční akademie v KDPB
9. 6. odpoledne Program plný her a soutěží (venku) zakončený

ohněm s opékáním párků (Šumbark)
Každé pondělí od 16.00 hodin možnost zalozit si na bouldrovací horole-
zecké stěně.

KLUB VALDOCCO:
každé pondělí, středa a pátek od 17.30 posilovna
každou středu od 18.30 přítomnost psychoterapeuta

PRÁZDNINOVÉ AKCE:
3. - 10. 7. Letní taneční škola, Hotel Čertův Hrádek, Staré Hamry 

(cena 1 455 Kč)
19. - 23. 7. Tábor taekwondo v Hradci nad Moravicí             (1 200 Kč)
2. - 6. 8. Příměstský tábor ve středisku CSVČ na Šumbarku

(cena 600 Kč)
9. - 14. 8. Tábor na Orlím hnízdě - 1. turnus 

téma tábora - "Taková normální rodinka"    (cena 1 500 Kč)
16. - 21. 8. Tábor na Orlím hnízdě - 2. turnus

téma tábora - "Taková normální rodinka"   (cena 1 500  Kč)
16. - 20. 8. Soustředění našich mažoretek ve středisku CSVČ 

na Šumbarku 
10. - 13. 8. Valdoccký prázdninový puťák aneb prázdniny s báglem 

na zádech (cena 800 Kč)

Armáda spásy,
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město

tel.: 596 411 206, 596 411 265

Klub pro rodiče s dětmi

SRDÍČKO

1. 6. út Den dětí

2. 6. st volné hraní
3. 6. čt šašek, šášula
8. 6. út zrušen klub

9. 6. st jedeme na koníčky 
- Stáj Pašůvka

10. 6. čt koníčci
15. 6. út zpívánky

16. 6. st Beseda - Šikana

17. 6. čt Prosím - děkuji 

22. 6. út zpívánky 
23. 6. st jedeme do ZOO - Ostrava
24. 6. čt zoologická zahrada 

pro účast na výletě je nutné do 9. 6.
2010 se objednat.

Jednotlivé kluby začínají 
v 8.30 a končí 10.30 hod.

V pátek 4. 6. 2010 se koná Den ote-
vřených dveří v KC AS. Přijďte se

podívat k nám a informovat se
o klubech, které nabízíme seniorům
a rodičům s dětmi.

Jste srdečně zvaní.

Koncem dubna se uskutečnil

závod o Svinovský pohár, který se

konal v revíru Odra 3A-Bečkárna.

Zúčastnilo se jej celkem 68 závod-

níků, z toho 11 závodníků bylo

z Havířovské organizace Českého

rybářského svazu. Byly to tři dívky,

tři žáci a pět juniorů. Závody byly

dvoukolové 2 x 2,5 hodiny. Havířov-

ští získali prvenství v kategorii dívek

(N. Hutníková) a v kategorii žáků

(D. Chyba), nejlepší z juniorů D.
Pavlačka obsadil 6. místo. Tento
závod se nezapočítával do soutěže

územního svazu.

Na první májový den se uskuteč-
nil Pohár Výškovických tůní. Tento
závod se konal v revíru Odra 3

Výškovické tůně jako 1. závod

Územního poháru. Závod byl opět
dvoukolový 2 x 2 hod., z důvodu
nepřízně počasí však byla kola

zkrácena o 30 minut. Celkem se

zúčastnilo 63 závodníků, z toho 11
z havířovské organizace. Nejlepší

z dívek K. Klopanová získala bronz,

nejlepší z žáků M. Tököly byl čtvrtý.

Nejlepšího umístění z havířovských

závodníků dosáhla K.Tökölyová, která

byla v kategorii dorostu stříbrná.

Ahoj, lidičky.
Taky jste se byli za korunu projet v pondělí 26. dubna vlakem? Tak to
jistě víte, že každý vláček Elefanťáček má své jméno. Nás, děti
z mateřské školy, vezla do Ostravy Jindřiška a zpět do Havířova Alen-
ka. Z horního podlaží jsme měly krásný výhled do okolí, ale stejně nás
nejvíce zajímal ruch ve stanicích a nádraží ve Svinově. Pozorně jsme
poslouchaly nádražní rozhlas, kdy ohlásí náš vláček, a pak už jen ces-
tou počítaly zastávky, ať správně vytoupíme. Paní průvodčí nám dala
dětské jízdenky, které si každý ponecháme na památku.
Byl to prima den s prima zážitky. Doma jsme měly o čem vyprávět.

Děti z MŠ Na Nábřeží

Mladí havířovští rybáři sbírají 
zkušenosti na závodech

Kotulova dřevěnka

Hálkova 4, Havířov-Bludovice

tel.: 602 709 731

kotulova_drevenka@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

Otevřeno: út - pá 9 - 12.30 h 

a 13 - 17 h

so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

Stálé expozice

Lidové bydlení

Tradiční zemědělství

Větrný mlýnek

Akce pro školy a veřejnost

Hrajeme si v muzeu

1.6. 9 - 16 hod.

k Mezinárodnímu dni dětí 
den plný zábavy a neobvyklých
soutěží, pro MŠ, ZŠ.
Kolektivy nutno objednat.

Bylinky našich babiček - 9.6.
povídání o bylinách a starých léči-
vých metodách s ochutnávkou
bylinkových čajů, pro veřejnost.

Možno i v jiném termínu, dle objed-

návky.

Zpívání na dřevěnce -  9.6.

písně Těšínska v místním nářečí

zahrají a zazpívají Kamraci, pro

veřejnost.

Bližší informace na výše uvede-

ných kontaktech.

Řemesla na dřevěnce - 22.6.

9 - 15.30 hod.

předvádění dalších řemesel Těšín-

ska, pro MŠ, ZŠ, SŠ i veřejnost.

Vstupné je stejné jako na ostatních

pobočkách Muzea Těšínska.

ZŠ Mánesova

pořádá u příležitosti 

55. výročí školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. 6. 2010 od 9 do 12.30 hodin 

Návštěvníci budou moci zhléd-

nout výstavku s pracemi dětí,
výuku ve speciálních učebnách
a především slavnostní akademii.

Nad celou akcí převzal patronát

vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu Moravskoslezského
kraje PaedDr. Libor Lenčo.

Přijměte naše srdečné pozvání

a přijďte s námi strávit příjemné
dopoledne.

Foto: Ivana Kovácsová

Prázdninová Inline Sports škola v Havířově pro děti 6 - 15 let 
2. - 6. srpna a 9. - 13. srpna 2010 od 9 do 14 hodin 

info: Ing. Lenka Mišičková, tel. 731 722 606, www.inlinesports.cz
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POZOR!! ZMĚNA VYSÍLÁNÍ!! SPOLEČNOST UPC V RÁMCI ZMĚN V DISTRIBUCI PROGRAMŮ PŘESUNE MĚSTSKÉ VYSÍLÁNÍ POLAR HAVÍŘOV

OD 10. KVĚTNA Z KANÁLU S6 NA KANÁL S11. DIVÁCI SI MUSÍ PŘELADIT TELEVIZE

DIVÁCI, KTEŘÍ OBDRŽÍ „SET TOP BOX“ PRO SLEDOVÁNÍ PROGRAMŮ V DIGITÁLNÍ KVALITĚ, NAJDOU MĚSTSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ POLAR

HAVÍŘOV POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE „SET TOP BOX“ VYPNUTÝ. TV POLAR HAVÍŘOV VYSÍLÁ I NADÁLE ANALOGOVĚ

1) Co říkáte na to, že v Havířově
už rok opět funguje televize?

2) Víte, kde si můžete havířov-
skou televizi naladit?

3) Která z dosavadních 338
reportáží vás nejvíce zaujal/a?

4) Jaké změny byste přivítal/a?
Co se týče obsahu nebo kvality.

Václav V., důchodce, 65 let
1) Určitě je dobře, že zase máme

televizi, tak by to mělo být. Sám
si pamatuju na dobu, kdy repor-
táže z našeho města dělal pan
Velička.

2) Někdy sleduji na satelitu lokální
reportáže. Ale o jiné možnosti
nevím.

3) Nejvíce mě zajímají reportáže
z kulturního dění. Například
nedávné předávání cen nejús-
pěšnějším sportovcům města.

4) Přivítal bych více vysílacího času
v televizi.

Miluše Ch., bankovní úřednice,
42 let
1) Takové velké město jako je

Havířov svou vlastní televizi
určitě potřebuje, takže jsem
ráda, že ji tady máme.

2) Ano, vím. Nejčastěji sleduji
reportáže na webových strán-
kách televize Polar.

3) V posledních době mě nejvíce
zaujala reportáž o hadrových

panenkách, které putují do dět-
ských rukou.

4) Možná by bylo dobré pestřejší
složení reportérů.

Filip S., automechanik, 34 let
1) Je určitě dobře, že v Havířově

funguje televize. Ale já osobně
místní reportáže nesleduji. Jen
jsem na ně párkrát narazil na
stanici Prima.

2) Vím jen o regionálním vysílání
Polaru v 17 hodin.

3) Mě osobně nejvíce zajímají
reportáže týkající se sportu, ale
vyloženě oblíbenou reportáž
nemám.

4) Myslím, že o tom, že Havířov má
svou televizi, se moc neví, tak by
možná bylo dobré s tím občany
více seznámit.

Ondřej Č., student, 21 let
1) Myslím si, že je to super. Každé

větší město by mělo mít svou
televizi, která tak občanům
umožní sledovat dění v jeho
městě.

2) Ano, alespoň dvakrát týdně na
kanále televize Prima naladím
regionální zpravodajství.

3) Líbí se mi, že jsou reportáže tak
tematicky různorodé, takže
každý si najde tu svoji.

4) Podle mě by bylo dobré televizi
více propagovat a taky zlepšit po

technické stránce. Pojmout to
profesionálněji.

Kateřina D., studentka, 24 let
1) Vysílání televize Polar vůbec

nesleduji, dávám přednost celo-
státnímu vysílání. Ale určitě je
správné, že město má svoji
vlastní televizi.

2) Vím, že reportáže můžu najít na
stránkách města Havířov.

3) To nemůžu zodpovědět, protože
nemám přehled o reportážích,
jen jednou jsem nahlédla ze zvě-
davosti na stránky Polaru.

4) Určitě bych zlepšila viditelnost
na internetu, a možná taky cel-

kově webové stránky.

Petr V., učitel, 51 let
1) Vím o tom, že tady televize je,

ale nelíbí se mi, jak funguje.
2) Tak určitě na portálu města

a taky na webových stránkách
Polar, občas stihnu také vysílání
v televizi.

3) Oblíbenou reportáž nemám.
4) V první řadě lepší výběr repor-

táží a pak také personální slože-
ní. Nebo alespoň další, nové
tváře a tím i pohledy na věc.

Anketu připravila studentka žurnalistiky 

Petra Chomová

UŽ TO BYL ROK... ANKETA O HAVÍŘOVSKÉM VYSÍLÁNÍ TELEVIZE POLAR

Začátkem dubna proběhlo

v ČSAD Havířov a.s. vyhodnoco-
vání nejlepších řidičů 3CSAD. Mezi

téměř 800 sty řidiči, kteří pracují
v celé dopravní skupině, bylo letos

vyhodnoceno 24 milionářů, tedy
řidičů, kteří ujeli nad 1 mil. km bez
dopravní nehody a dohromady více

jak 35 mil. km bez nehody. Oblíbené
focení u autobusu s cedulí a jmé-

nem a počtem ujetých km probíha-
lo za příjemného počasí v areálu
ČSAD Havířov. Vyhodnocení řidiči

obdrželi hodinky s logem společ-
nosti, vlaječky s počtem ujetých

km, peněžní poukázky a propagač-
ní předměty. Mezi rekordmany z řad
osobní dopravy z Havířova patří

letos pan Jaroslav Haman, který za

35 let u ČSAD Havířov ujel více jak
1 750 000  km bez zaviněné
dopravní nehody. Absolutním letoš-

ním vítězem se stal řidič nákladní
dopravy pan Milan Kratochvíl, který
pokořil metu 2,5 mil. km. Letos se

mezi skutečné profesionály zařadi-
la poprvé také žena. Řidička
Danuška Kunzová dosáhla 1 mil.

km.

Vyhodnocení řidiči z řad osobní

dopravy v ČSAD Havířov a.s.

za 20 let u ČSAD  1 000 000 km

Miloslav Mec 

Jiří Ratman

za 30 let u ČSAD 1 500 000 km

Jaroslav Smelík

Eugenius Woznica

za 35 let u ČSAD 1 750 000 km

Jaroslav Haman 

Dobrá zpráva z Těrlicka: žáby se 
v pořádku dostaly přes rušnou silnici 

Za velmi úspěšnou považují Těrličtí letošní ekologickou akci na záchra-

nu zvláště chráněných obojživelníků - ropuchy obecné (Bufo bufo) a sko-
kana hnědého (Rana temporaria). Zmíněné žabky časně na jaře migrují

přes těrlickou záchytnou hráz a také přes velice frekventovanou silnici
I/11 směr Český Těšín, aby v mokřadech (jezírkách) u přehradní nádrže

nakladly vajíčka. Je to lokalita, kam se tyto žabky každým rokem vracejí,
aby se rozmnožily. Přestože ropucha obecná patří v České republice

k chráněným druhům, její počty, stejně jako i jiných obojživelníků, rok od
roku rapidně klesají - snad z důvodu klimatických změn a většího počtu

přirozených predátorů.
Na pomoc migrujícím žábám vyrazila havířovská firma Adam Zaucha.

„Podél kritických úseků jsme rozmístili záchranné sítě a dopravní značky
s omezením rychlosti pro projíždějící auta a ručně žabky sbírali do věder
a následně přenášeli přes tuto frekventovanou komunikaci,“ uvedl maji-
tel firmy Adam Zaucha. „Migrace žab trvala od poloviny března do polo-
viny dubna a za celou dobu se nám podařilo zachránit drtivou většinu
migrujících obojživelníků. Akce byla velmi úspěšná zejména díky
vstřícnému přístupu a pomoci Obecního úřadu v Těrlicku. Proto poděko-
vání patří paní starostce Mgr. Lydii Vaškové, místostarostovi obce panu
Ing. Miroslavu Fojtíkovi a paní Ing. Michaele Krzyžákové. Věřím, že každý
takovýto počin je velkým přínosem pro zachování stability našeho
ekosystému.“ 

3CSAD - Vyhodnocení jízdy 

bez nehod za rok 2009

Foto: Romana Bartošková

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče

k
o

n
c
e
rt

d
iv

a
d

laGalerie Maryčka, po - pá 10 - 18 h.,

v době konání akcí do 19 h., vstupné dobrovolné

Simona Malovaná a Adam Suder
výstava obrazů mladých havířovských výtvarníků

           

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     

9. 6. v 19.00 hodin

Vstupné 40 Kč

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

Jeden z nejtalentovanějších houslistů 

současnosti

Eugene Ugorski
s Jihočeskou komorní filharmonií 

a dirigentem Janem Talichem

vystoupí na koncertu 

Mezinárodního 
hudebního festivalu
Janáčkův máj

Vstupné: 160 Kč, důchodci a studenti 80 Kč

 
Program koncertu :

Jacques Ibert: Divertimento pro orchestr

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle a orchestr G dur, K 216

Ludwig van Beethoven: Symfonie č.1 C dur op. 21

Záštitu nad koncertem převzal 

František Chobot, primátor 

statutárního města Havířova

p
o

h
á
d

k
y 5. a 6. 6. v 15.00 hodin 

Nezapomenutelná holka 

Divadlo Modrý Slon, Klimkovice   Vstupné 35 Kč

12. a 13. 6. v 15.00 hodin  

Ham, ham aneb Velký hlad já mám 
Divadýlko z pytlíčku, Praha        Vstupné 40 Kč

loutkový sál KD P. Bezruče

  

7.6. v 19.00 hodin
velký sál KD P. Bezruče 
 

Hrají herci Dejvického divadla Praha 

DRAČÍ DOUPĚDRAČÍ DOUPĚViliam Klimáček:

Nejúspěšnější slovenský  dramatik posledního desetiletí Viliam 

Klimáček napsal svou novou hru Dračí doupě pro Dejvické divadlo; 

dokonce přímo pro konkrétní dvojici protagonistů, Ivana Trojana 

a Davida Novotného.

- Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička, Klára Melíšková 

a Klára Issová Vstupné: 265,- 245,- 225 Kč

Těšínské divadlo
1. června v 19.00 - KD P. Bezruče v Havířově

pro skupinu HAP SCENA POLSKA 

Marija Łado: HISTORIA CAŁKIEM ZWYCZAJNA      

18. 6. v 19.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče 

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

                                                           Vstupné 40 Kč

Vstupné 40 Kč

Taneční akademii 
pohybových kurzů

Městské kulturní středisko Havířov pořádá

 24. 6. v 16.30 hodin 
 velký sál KD P. Bezruče

40 Kč

ů

Srdečně zveme.                     

k
u

rz
y

vernisáž ve čtvrtek 3. 6. od 17 hodin

výstava potrvá do 25. 6. 2010
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Kulturní dům Radost

Společenský dům

Kulturní dům Leoše Janáčka     

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 9 - 18 h., v době konání akcí do 19 h., 
so - ne 14 - 18 h., vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

v
ý
s
ta

v
a

TANEČNÍ ŠKOLA 
HORIZONTY 

zve všechny příznivce tance 

na celovečerní taneční show 

DANCE IS OUR LIFE!
Pátek 18. 6. v 17.00 hodin 

v KD P. Bezruče
Předprodej vstupenek v pokladně

KD P. Bezruče od 24.5. 2010 

Klub přátel hornického muzea,
pobočka Havířov

ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Havířov 

pořádá přednášku 

14. 6. v 16.30 hodin 
loutkový sál KD P. Bezruče

Milan Pěgřímek:

Tam na vrcholky hor

● 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 ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprode-

ji 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.

Český svaz ochránců přírody s MKS Havířov pořádají

31.5. - 5.6. 2010 
od 9.00 do 17.00 hod.

Společenský dům Havířov
Promítání filmů 
s přírodovědnou tematikou 
a dalších zajímavostí z přírody.

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

motýlů, brouků, 
minerálů a mořské fauny

14. 6. v 18.00 hodin 
KD L. Janáčka - klubovna č. 43
přednáška Klubu kaktusářů MKS Havířov

Lubomír Král: PATA G O N I E

p
ře

d
n

á
š
k
a

Nejkrásnější 

dětem

Adolf Dudek

obrázky 
a ilustrace
pro radost

1. - 30. 6. 2010

CLUB PAVILON - Restaurace Radost

Z N O V U  V  P R O V O Z U !
● Posezení na terase ● dětský koutek ● hudební večery

Vstupné 50 Kč 

Přijďte zazpívat svou oblíbenou píseň 
a staňte se na chvíli zpěvákem!

KARAOKE KARAOKE 
TANEČNÍ VEČERTANEČNÍ VEČER

Novinka pro Vás!  
TANEC - ZPĚV - ZÁBAVA
Na závěr taneční sezóny jsme pro Vás připravili 

Společenský dům 
neděle 6.6. 
od 18 do 22 hodin

z
á
b

a
v
a

www.adolfdudek.cz

v
ý
s
ta

v
a
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5. - 6.6. v 18.00 h 

ŠPATNEJ POLDA    
(THE BAD LIEUTEN-
ANT: PORT OF CALL-
NEW ORLEANS, USA
2009, CP 29.4. 10,
121´, do 12 let nevhod-
ný, širokoúhlý/thriller,
titulky DD)
Nejuznávanější filmový kritik současnosti Roger Ebert
zařadil Špatnýho poldu mezi deset nejlepších ko-
merčních snímků roku 2009. Podle něj a řady jeho kolegů
v něm navíc Nicolas Cage podal nejlepší výkon za
posledních pár let. V roli policajta závislého na návyko-
vých látkách si zřejmě připomněl oscarovou slávu s fil-
mem Leaving Las Vegas. Možná za to ale mohl jeden
z nejvyhledávanějších evropských režisérů současnosti,
Werner Herzog, který z kriminálního thrilleru vyčaroval
výjimečný film, prodchnutý temnou atmosférou a velmi
znepokojivými otázkami. Vstupné: 77 Kč

11. - 13.6. v 18.00 h

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ   
(ALICE IN WONDERLAND MOVIE, 2009, 108´, přístupný,
dobrodružný/rodinný/fantasy, české znění, DD)
Slavný příběh Alenky, která se skrze králičí noru dostane do

říše kouzel opět na filmových plátnech. V hlavních rolích Mia

Wasikowska a Johnny Depp. Vstupné: 77 Kč

17.6. v 16.00 h projekt „FILM A ŠKOLA“
(Dom za vesanje, Velká Británie/Itálie/Jugoslávie 1988, 136´,
do 15 let nepřístupný, titulky)
Hlavní hrdina filmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou,

strýcem Merdžanem a nemocnou sestrou Danirou v romské

osadě, ze které jsou pravidelně unášeny děti do Itálie, kde

jsou využívány Ahmedovou mafií k různým zločinům. Perhan

se zamiluje do krásné Azry, ale k docílení svatby potřebuje

peníze, a tak se vydává na dlouhou cestu do Milána…

Režie: Emir Kusturica 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

18. - 20.6. v 18.00 h                                                             

ČESKÝ MÍR 
(ČR 2010, CP 6.5. 10, 103´, do 12 let nevhodný, široko-
úhlý/dokument/komedie, DD)

Pět let od premiéry kultovní dokumentární hyperkomedie

ČESKÝ SEN přicházejí její autoři do kin s novým filmem.
Po dvou letech natáčení a roce ve střižně představí svůj

nový - neméně kontroverzní - film o české občanské,
mediální a politické válce, v níž se svedla bitva o americ-

ký radar v Brdech. Žánrově ho opět charakterizují jako
dokumentární komedii a dodávají, že tentokrát bude

navíc napínavá. Režie: Vít Klusák a Filip Remunda             
Vstupné: 72 Kč

25. - 27.6. v 18.00 h 

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
(WHATEVER WORKS, USA/Francie 2009, 92´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD)
Woody Allen tentokrát zpátky na Manhattanu v komedii

o starém muži, jeho mladé ženě, šílené tchýni a ještě
šílenějším tchánovi …                                  Vstupné: 72 Kč

kino Úsvit 

P
re

m
ié

ra
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Letní kino ZAHAJUJE SEZONU

P
re

m
ié

ra

25. - 27.6. ve 21.30 h

ŽENY V POKUŠENÍ
(ČR 2010, 118´, přístupný, komedie, DD)
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jedno-
ho 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: 75 Kč 

Krásné léto a prázdniny 
všem svým návštěvníkům přeje 

Městské kulturní středisko Havířov.

PROVOZ POKLADEN
Městského kulturního střediska Havířov

v prázdninových měsících

KD P. Bezruče
Společenský dům a KD Radost

pokladna uzavřena od 25. 6. do 22. 8. 2010

●

KD L. Janáčka a kino Úsvit 
pokladna uzavřena od 28. 6. do 31. 8. 2010

●

Kino Centrum
pokladna otevřena denně od 15.00 do 20.30 hodin

středa od 8.00 hodin
●

Letní kino zahajuje 25. 6. 2010 ve 21.30 hodin

pokladna otevřena - Pá, So, Ne 
vždy 1 hodinu před začátkem představení

Prázdninové pohádky
v červenci a srpnu 
každou neděli vždy v 15 hodin 
v parčíku za KD Radost v Havířově     vstup zdarma

Promenádní koncerty
v parčíku za KD Radost v Havířově     vstup zdarma

Havířovské slavnosti
3. - 5. 9. 2010
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kino Centrum

1. - 2.6. v 15.30 h

PRINCEZNA A ŽABÁK 
(THE PRINCESS AND FROG, Francie 2009, 91´,
přístupný, animovaná/rodinná/pohádka, české
znění, DD)

Všichni známe pohádku, ve které spanilá
princezna políbí nevzhledného žabáka a ten
se promění v krásného prince. Ve filmu Prin-
cezna a žabák k polibku mezi princeznou
a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti
odlišný, a to je pouze první z celé řády pře-
kvapení, kterými tato třaskavá směs roz-
verného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.

Vstupné: 72 Kč
1. - 2.6. v 17.45 h

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU  
(PRINCE OF PERSIA:THE SANDS OF TIME, USA
2010, CP 27.5. 10, přístupný, akční/dobrodružný/
fantasy, titulky DD)

Film od týmu, který přinesl na plátna kin
trilogii „Piráti z Karibiku“. Mladý princ,
který byl oklamán a omylem přivede
království svého otce ke zkáze, musí spo-
jit síly s dcerou nepřítele, aby zabránil

nejhoršímu. Musí se především vypořádat

s armádou písečných bojovníků a zabrá-

nit, aby písečná bouře nezničila celé

království. Vstupné: 87 Kč

1. - 2.6. ve 20.00 h, ve středu 2.6. též v 9.00 h    

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS        
(USA 2008, CP 25.3. 10, 98´, do 15 let nepřístup-
ný, komedie, titulky, DD)

Steven Russel, šťastně ženatý muž, se

dostane do problémů a odpykává si trest

ve vězení. Zde se setká s Phillipem Morri-

sem do kterého se bezhlavě zamiluje...

Inspirováno skutečnou událostí. V hlav-

ních rolích Jim Carrey a Ewan McGregor.

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

3. - 9.6. v 15.30 h

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
(ALVIN AND THE CHIPMUNKS 2, USA 2009, 88´,
přístupný, animovaná/rodinná/komedie, české
znění, DD)

Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové
kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se
možná stane i něco víc - můžete se těšit na

dívčí trio Chipettky. Tento film, kombinující

hereckou akci s animací, se objevil mezi titu-
ly, aspirujícími v této kategorii na Oscara.

Vstupné: 67 Kč

3.6. v 17.45 a 20.00 h

OKO NAD PRAHOU
(ČR 2010, CP 15.4. 10, 78´, DD)

Film Oko nad Prahou je osobním i politic-

kým životopisem Chobotnice neboli pro-
jektu pražské Národní knihovny, ale také

životopisem zejména posledních let živo-
ta autora tohoto návrhu Jana Kaplického,
který si ve svém deníku v roce 1998 mimo

jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít
jednu lásku. Režie: Olga Špátová               

Vstupné: 77 Kč  

4. - 9.6. v 17.45 h a 20.00 h
ve středu 9.6. též v 9.00 h                        

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
(THE BOUNTY HUNTER, USA 2010, CP 22.4.
10, 110´, přístupný, akční/komedie, titulky, DD)

Na Milo Boyda, smolařského lovce
odměn, se usměje štěstí, když dostane
za úkol vystopovat a předat spravedl-
nosti svou bývalou manželku, reportér-
ku Nicole. Domnívá se, že ho čeká
snadná odměna, ale když mu Nicole
zmizí, aby sledovala stopu vražedného
spiknutí, uvědomuje si, že nic, co se
týká jeho a Nicole, není jednoduché.
V hlavních rolích Gerard Butler a Jenni-
fer Aniston.

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

10. - 16.6. v 15.30 h

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D 
(CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS
3D, USA 2009, 90´, přístupný, širokoúhlý/rodin-
ný/animovaný, české znění, DD)

Příběh o zvláštním a pozoruhodném

městě nazvaném Chewandswallow.

V tomto městě se počasí mění třikrát

denně - v době snídaně, oběda a večeře.

Hlavní postavou příběhu je Flint, mladý

vynálezce, který sní o vytvoření něčeho, co

zlepší život všem lidem na světě.

Vstupné: 67 Kč

10. - 16.6. v 17.30 a 20.00 h

ve středu 16.6. též v 9.00 h

ROBIN HOOD        
(USA 2009, CP 13.5. 10, 140´, do 12 let nevhod-
ný, dobrodružný/historický, titulky, DD)

Film Robin Hood režiséra Ridleyho
Scotta byl vybrán jako zahajovací

snímek filmového festivalu v Cannes.

Snímek, v němž se v hlavních rolích
objeví Russell Crowe a Cate Blanchet-
tová, zobrazuje počátky legendy

o zmíněném slavném anglickém zboj-

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

17. - 18.6. a 20. - 23.6. v 15.30 a 17.45 h

KUKY SE VRACÍ   
(ČR 2010, CP 20.5. 10,´ přístupný, rodinný/
dobrodružný, DD)

Kuky se vrací scenáristy a režiséra
Jana Svěráka je dobrodružný i poetický

rodinný příběh, v němž hlavní role pře-
bírají hrdinové ze světa dětské předsta-
vivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem,

a tak ze “zdravotních důvodů“ musí pryč
i jeho oblíbená hračka - růžový medvídek
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, začne pracovat Ondrova fan-
tazie … Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří
Macháček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška,
Oldřich Kaiser, Kristýna Fuitová, Ondřej
Svěrák aj. Vstupné v 15.30 h: 77 Kč

Vstupné v 17.45.h: 82 Kč  

17. - 18.6. a 20. - 23.6 ve 20.00 h
ve středu 23.6. též v 9.00 h 

IRON MAN 2   
(USA 2010, CP 29.4. 10, 117´, do 12 let nevhod-
ný, akční/dobrodružný/sci-fi, české znění, DD)

V pokračování marvelovského komixu
se dozvíme, co se stane, když multimilio-
nář, génius, ale také alkoholik Tony
Stark, který v prvním díle sestrojil bojový
oblek, v němž zachraňuje svět jako Iron
Man, rozhodne zveřejnit celou pravdu
o svém alter-egu. V hlavní roli Robert
Downey Jr.

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

24. - 30.6. v 15.30 h                                   

DEŠŤOVÁ VÍLA        
(ČR 2009, 96´, přístupný, pohádka, DD)

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.

Dešťová víla jde krajem převlečená za chu-

dou ženu. Pozná, že lidé začali myslet

hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi

dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim

vezme vodu... Ale nebojte, jak už to

v pohádkách bývá, nakonec dobro a láska

zvítězí. Hrají: Simona Stašová, Miroslav

Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes,

Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr

Nárožný, Martin Dejdar a další.

Režie: Milan Cieslar             Vstupné: 67 Kč  

24. - 30.6. v 17.45 h

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

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice

na manželské problémy, jednoho dne zjišťu-

je, že se dostala do situace, jaké řeší se
svými pacienty. Její doposud milující a milo-
vaný manžel je přistižen in flagranti s mladší

ženou a Helena brzy bezradně stojí na

prahu nového života … Hrají: Eliška Balze-
rová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová,
Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach

aj. Režie: Jiří Vejdělek      Vstupné: 82 Kč 

24. - 30.6. ve 20.00 h

ve středu 30. 6. též v 9.00 h                       

KICK-ASS      
(USA 2009, CP 6.5. 10, 106´, do 15 let nepřístup-
ný, akční, titulky, DD)

Svět potřebuje nové hrdiny, a proto při-

chází Kick-Ass! Teenager Dave, mezi
vrstevníky outsider, se pod dojmem
komiksu rozhodne stát novým superhr-

dinou. Bohužel mu k tomu ale chybí
důležitý předpoklad - nadpřirozené

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

Představení pro děti: 
6.6. BRUNDIBÁŘI 8 pohádek - 68´

13.6. DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II. 
7 pohádek - 62´

20.6. MÍČEK FLÍČEK   5 pohádek - 65´

Začátky představení vždy v neděli 

ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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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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Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

Tel.: 606 328 595

AKCE: 30% sleva 
na čištění koberců a sedaček
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HODINOVÝ MANŽEL
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od 6 000 Kč - 200 000 Kč
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Nově otevřené

KOSMETICKÉ
STUDIO ZUZANA

vybavené unikátním fotodynamickým

ultrazvukovým přístrojem 

nabízí 

kompletní kosmetické služby:
neinvazivní liposukci těla a obličeje

Havířov-Šumbark, Na parceli 2/8
(nad restaurací Tříska a hasičskou stanicí) 

739 069 761

Uzávěrka Radničních listů 
na červenec 11. 6. 2010
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FUSION je v našem městě již
dobře známá aktivita pro mladé lidi
mezi 13 a 19 lety. Scházejí se
každé úterý na ulici Přímá 8, zpíva-
jí rock-popové písně, které si sami
vybírají a aranžují. Současně se
mohou v různých workshopech
naučit hře na hudební nástroje,
tanci atd. Tato aktivita je zařazena

do programu prevence kriminality
v našem městě. O úspěšnosti pro-
jektu vypovídá také to, že hlavní
vedoucí Ing. Milan Szturc získal
ocenění „Osobnost roku za dlouho-
letou práci s mládeží“. Právě pro něj
bylo určeno pár následujících
otázek:

Jedním z posledních vystou-
pení byl koncert pro školy v KD
P. Bezruče, který měl velký ohlas.
Co ale FUSION chystá na léto?

V létě proběhne už poněkolikáté
hudební a multimediální kemp. Ten-
tokrát to bude ve spolupráci s ame-
rickým týmem, který se bude
podílet na vedení workshopů
a večerního programu. Termín je

3. - 10. července.
Jak vypadá typický den na

kempu a co všechno tam mohou
účastníci zažít?

Dopoledne bude věnováno
workshopům a nácviku sboru.
Každý účastník si bude moci z 20
workshopů vybrat dva, kterých se
bude celý týden účastnit. Nabídka
workshopů je opravdu pestrá, jen
namátkou mohu jmenovat el. kyta-
ru, klávesy, baskytaru, bicí, práci
s kamerou, foto, tanec, žurnalistiku
atd. Po obědě a chvíli volna budou
následovat volitelné sportovní akti-
vity a hry a druhý workshop. Každý
den pak zakončíme společným
večerním programem složeným
z písní, zajímavých řečníků na aktu-
ální témata, her, scének a diskuz-
ních skupin.

Na co účastníci kempu nejvíce
vzpomínají?

Určitě na závěrečný koncert pro
kámoše a příbuzné, na kterém jsou
vidět a slyšet výsledky celotýdenní
práce. Všichni zpívají a hráči se
střídají u nástrojů, na které se nau-
čili zahrát „svou píseň“ - je to vždyc-
ky velká show s velkým úspěchem!

A samozřejmě na společně
strávené chvíle, kdy si děcka užijí
plno legrace, navážou nová kama-
rádství a prohloubí ta stará. Díky
tomu, že se nám letos podařilo
sehnat tým američanů, kteří nejen-
že budou učit workshopy, ale také se
účastnit veškerého programu, budou
mít děcka jedinečnou možnost pro-
cvičit si angličtinu naprosto přiroze-
nou a nenásilnou formou.

Mohou na kemp jet i lidé, kteří
nejsou členy FUSION?

Určitě! Kemp je otevřen všem,
kdo spadají do věkové kategorie
13 - 20 let bez ohledu na to, jestli
mají s FUSIONem něco společné-
ho. Je to vlastně i ideální příležitost
FUSION poznat a později se roz-
hodnout, jestli v tom chce člověk
pokračovat, nebo ne.

Jaká je cena kempu a kde
mohou zájemci získat bližší info?

Cena je 3 300,-, kemp se koná
v hotelu Malenovice. Více info
včetně pozvánek a přihlášek ke
stažení najde každý na 

www.fusion.eskhavirov.cz
Kontakt: Milan Szturc

603 549 633, fusion@eskhavirov.cz

Základní škole Marie Pujmanové
v Havířově-Šumbarku se podařilo
získat téměř 10 miliónů korun
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj na svůj projekt Škola pro
život - Havířov Šumbark. Cílem pro-
jektu, podporovaného z operačního
programu ROP NUTS II Morav-
skoslezsko, je dosáhnout maximál-
ní kvality výuky žáků, která umožní
aktivní a tvůrčí přístup žáků a vzbu-
dí jejich zájem o vykládané učivo
odborných předmětů. Toho chce
vedení školy i učitelé dosáhnout
pomocí modernizace vybavení
odborných učeben. Žáci se tak
dočkají nových moderních učeben
chemie, fyziky, zeměpisu, přírodo-
pisu, hudební a výtvarné výchovy.
Jejich součástí budou interaktivní
tabule a multimediální katedry.
Dalším cílem projektu je rozvinutí
aktivního přístupu dětí na 1. stupni

k vykládanému učivu a jejich zapo-
jení do výuky. Toto bude podpořeno
instalací interaktivních tabulí s mul-
timediálními katedrami do všech
tříd na 1. stupni.

Dále budou vybudovány 2 ven-
kovní učebny, které budou vyu-
žívány pro předměty podporující
environmentální výchovu a také pro
výuku výtvarné výchovy a přírodo-
vědy. Budou sloužit i pro relaxaci
žáků v mimoškolní době.

V dubnu 2010 byla dokončena
přípravná fáze - vypracování
a schválení projektu, harmonogram
prací, výběrové řízení na dodavate-
le a podpis smlouvy. Na konci
dubna již vítězná firma zahájila
práce, jejichž výsledkem budou
jistě nejen moderně vybavené třídy
a učebny, ale i spokojení a vzdělaní
žáci. Romana Švábiková

ZŠ Pujmanové Havířov

10 milionů z evropských fondů 
pro ZŠ Pujmanové

Hudební a multimediální FUSION kemp s americkým týmem!

30. dubna 2010 se v MŠ Přímá
v Havířově-Podlesí v dopoledních
hodinách kouzlilo.

Rodiče dětem nachystali čaro-
dějnické obleky, košťata, no prostě

vše, co patří k pravé čarodějnici.
Čarodějnický den začal přehlídkou
masek ve třídách MŠ, dávali jsme si

čarodějnická jména (Fotolína, Bra-

dalína, Nosalína…), a naučili jsme

se čarodějnická zaklínadla. Poté se

v okolí MŠ uskutečnil průvod čaro-
dějnic, jak malých, tak i velkých.
Létalo se na koštěti, řev, křik

a rachot čarodějnic přilákal mnoho

diváků. Malé čarodějnice a malí
čarodějové měli velký úspěch a od
přítomných diváků si vysloužili

sladkou odměnu.
Čarodějnický den vyvrcholil na

zahradě MŠ, kde se uskutečnila

soutěž v létání na koštěti a počasí
přálo i čarodějnické diskotéce.

Děti prožily den plný kouzel

a radostí. Pavlína Sýkorová, učitelka

MŠ Přímá Havířov

V Havířově můžete studovat politologii
V letošním akademickém roce zřídila Vysoká škola politických a spo-

lečenských věd své Konzultační centrum v Havířově, které působí na

ZŠ Žákovská. Můžete zde studovat akreditovaný bakalářský studijní

program POLITOLOGIE v kombinované formě studia.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společen-

ských věd, s.r.o. (ARC - VŠPSV) má sídlo v Kolíně a je první českou

vysokou školou se specializací na politické vědy.
„V září 2009 se na ARC - VŠPSV obrátila havířovská Akademie tvůr-

čího rozvoje, s.r.o. pobočka polské vysoké školy, která ukončila své
působení v ČR a bylo třeba najít rychlé řešení pro studenty politologie,
kteří by se najednou ocitli bez možnosti pokračovat ve studiu. Podařilo
se nám zřídit v Havířově Konzultační centrum a všichni studenti polito-
logie požádali o přestup na naši vysokou školu,“ uvedla ředitelka kon-

zultačního centra Havířov Ing. Hana Durčáková. „Nyní v Havířově stu-
duje 74 studentů ve 3 ročnících. V průběhu roku 2010 buduje ARC -
VŠPSV kvalitní zázemí pro působení ve městě Havířov tak, aby vedle
kvalitního poskytování výuky vyvíjela ve městě i výzkumnou a badatel-
skou činnost. Od příštího akademického roku bude nabízet také Kurzy
Akademie třetího věku a volného času.“  www.vspsv.cz

Čáry máry, okolo páry, čarovala rybička,
aby byla chybička, čaroval rak, aby to bylo tak…

Město Havířov pořádá v sobotu 5. ČERVNA 2010
11. ROČNÍK  ZÁVODU  DĚTÍ  NA  JÍZDNÍCH  KOLECH
Závod je určen dětem a mládeži od 5 do 15 let
Místo konání:

park pod Kulturním domem 

L. Janáčka v Havířově

Přihlášky:

v den závodu od 9 do 10 hod.

Start: 1. kategorie od 10 hod.

Trasa: cca 500 m (podle kat.), 

asfaltové chodníky a pěšiny

Kategorie: podle roku narození,
chlapci i dívky zvlášť 1996/1997       1998/1999       2000/2001
2002/2003       2004/2005

Povinné vybavení: ochranná přilba
Startovné: zdarma

Bližší informace: M. Hrabiec  604 703 858
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Havířovské amatérské divadlo
Sputnik se publiku předvedlo s pre-
miérou nově nazkoušené komedie
Antonína Procházky Fatální bratři.

Loutkový sál Kulturního domu
Petra Bezruče v Havířově byl bez-
nadějně vyprodán dlouho předem.
O tom, že se diváci skutečně bavili,
svědčil nejen téměř neustálý
smích, který se z hlediště ozýval,
ale také pobavené výrazy, které se
divákům usadily ve tvářích po sko-
nčení představení.

Hra Antonína Procházky vypráví
příběh dvou bratrů, kteří jsou jako
černý a bílý - nešikovný smolař
Lološ a úspěšný módní návrhář
Olda. To však platí jen do chvíle,
kdy jejich otec přijde s astrologic-
kou předpovědí prognující, že
úspěšný syn, kterého provází štěs-
tí, má do roka zemřít. S tím se otec
svěří jen nešikovnému Lološovi
v domnění, že jeho se to přeci
nemůže týkat. Od té chvíle však
jakoby se vše obrátilo a Lološovi se
začne dařit - zvýší mu plat, vydají
jeho básně a ženy se na něj jen
lepí. On k nepochopení všech

kolem je z toho k smrti zděšen - že
by byl tím šťastným dítětem on
sám? Má tedy do roka zemřít?
A nebo je všechno trochu jinak?

Situační komedii Fatální bratři
nazkoušelo pod vedením režiséra
Jana Kroula devět herců amatér-
ského  divadelního spolku Sputnik.
Na reprízy hry se může těšit nejen
havířovské publikum, ale hra by se
měla objevit také na divadelních
prknech v Ostravě, Karviné
a Opavě. www.sputnik.tym.cz

Sputnik oslavil 1. máj premiérou

Fatálních bratrů
Představení žáků Literárně

-dramatického oboru 
3. června v 17.00 hodin 

loutkový sál KDPB Havířov

Jarní koncerty 
mladých hudebníků

3., 9., 10., 11., 16., 17., 22., 24. 6.
v 17.00 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

Den otevřených dveří
4. 6. od 10.00 do 17.00 hodin 

všechny pobočky ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Sadová 29, 

Jiráskova 3

Vernisáž prací absolventů 
I. a II. stupně výtvarného oboru

28. června 2010 v 17.00 hodin 
Galerie KD Radost

ZUŠ B. Martinů 
nabízí ve školním roce

2010/2011 pro děti od 5 let 
výuku v hudebním oboru

- přípravná hudební výchova 
- hra na hudební nástroj (klavír,

housle, violoncello, kytara, 
bas. kytara, bicí, el. klávesy, 
akordeon, dechové nástroje 

- zobcová, příčná flétna, trubka,
saxofon, fagot, ...)

- sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru 

(klasika, moderní tanec....) 
Maniak aerobik

ve výtvarném oboru 
(malba, grafika, keramika, tvůrčí

fotografie....)

Ve školním roce 2010/11 
otevíráme první ročník 

"Školy tvůrčí fotografie"
bližší informace www.zusbm.cz
Příhlášky je možné podávat 

do konce měsíce srpna
na ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1, Havířov

tel : 596 813 128

ZUŠ L. Janáčka
zusvrchl@volny.cz      

www.zuslj-havirov.cz

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

www.zusbm.cz

10. června v 18.00 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru

11. června v 18.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Salon Lecha Nierostka
hosty pořadu jsou

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D
vedoucí hvězdárny a planetária

Johanna Palisy VŠB
Technické univerzity v Ostravě, 

VŠ pedagog
Dalibor Andrýsek

grafik, designer, scénograf, 
fotograf

Jiří Meca - kytarista

17. června v 17.00 hodin
v Reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže
HAVÍŘOVSKÁ NOTA

hudební doprovod Band 
ZUŠ Leoše Janáčka

a cimbálová muzika Vonička

18. června od 16.00 hodin

v přízemních a venkovních 

prostorách školy

Den dětí 

- tradiční hry a zábava 

pro děti ZUŠ

INFORMACE:

ZUŠ Leoše Janáčka, 

Havířov-Podlesí, 

přijímá pro školní rok 2010/2011

žáky od 5 let do hudebního, 

tanečního (vyučuje se klasický,

moderní a lidový tanec), 

literárně-dramatického 

a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Přijímací pohovory v červnu 

pondělí - pátek 14 - 17 hodin

Bližší informace na sekretariátě

ZUŠ, tel. 596 411 064
zusvrchl@volny.cz

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Dětské oddělení Šrámkova:

K 80. narozeninám Adolfa Borna bude ve vestibulu
knihovny uspořádaná výstava prací dětí mateř-

ských a základních škol a dětského domova.
Obrázky malovaly děti v rámci projektu Malujeme

postavy z knih Adolfa Borna. Současně si můžete
prohlédnout výstavku knih s ilustracemi tohoto

výtvarníka. Také v červnu bude k dispozici měsíční
vědomostní soutěž o drobné ceny, tentokrát s náz-

vem „Škola končí - co budu číst?“
Dětské oddělení Werichova:

Ve středu 2.6. v 8.30 hod. a v 10.00 hod. probě-
hnou dvě besedy se spisovatelem Milošem Kra-
tochvílem pro žáky ZŠ Gorkého a ZŠ Na Nábřeží.

Součástí akce bude pasování prvňáčků na
ČTENÁŘE. Někteří pak získají knížku Jiřího Kahou-

na, kterou napsal v rámci projektu Už jsem čtenář
aneb Knížka pro prvňáčka.
Ve středu 16.6. od 15.00 hod. se můžete těšit na

zábavné odpoledne Rozloučení se školou. Poba-
víme se u her i tance. Přijďte v nějakém vtipném
diskotékovém oblečení. Vítány jsou maminčiny

buchty, ale občerstvení může připravit i jiný rodinný
příslušník. Přijďte se také podívat na výstavu prací

dětí kroužku arteterapie při ZŠ Mánesova, příspěv-
ková organizace.

Pobočka Seiferta:
Ve středu 9.6. od 14.00 hod. se bude konat

10. ročník soutěže o životním prostředí EKOLYMPI-
ÁDA. Tříčlenná družstva žáků základních škol se

tentokrát utkají ve vědomostech na téma Havířov -
Město stromů. Při soutěži však nebudou rozhodo-

vat pouze znalosti, ale také schopnost přemýšlet.
Pobočka Gen. Svobody:

Středa 2.6. od 14.00 hod. bude patřit dětem školní
družiny i dalším zájemcům. Všichni se vydají Se
zvířátky do pohádky. V úterý 8.6. od 14.00 hod. zde

můžete prožít výtvarné odpoledne Léto s kloboukem.
Pobočka U Jeslí
pořádá 2.6. od 14 hodin odpolední akci pro děti"

V novém tričku na Havířov v květech". Budou se
malovat a zdobit trička motivy květů, stromů

a listů.
Pobočka Dělnická:
V pátek 4.6. v 16.00 hod. se koná vernisáž výstavy

prací dětí z Dětského centra Čtyřlístek v Prostřední
Suché. Všichni jste srdečně zváni. Těšit se můžete

nejen na krásné obrázky, ale také na pohádku, kte-
rou si děti připravily.

Pobočka Životice:
Přijďte v úterý 20.6. nebo ve čtvrtek 24.6. od 14.00

hod. na Loučení se skřítkem. Ten děti poučí o bez-
pečnosti a o tom, jak se mají chovat během letních

prázdnin.

Akce pro dospělé:
Oddělení hudby a umění
a Kruh přátel díla Viktora Fischla zvou 16.6.

v 18.00 hod. na pořad Večer s malířem Karlem
Harudou - pětaosmdesátníkem. Pořadem provází
Mgr. Milada Kaďůrková a herec NDM Ostrava Miro-

slav Rataj.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova

připravila na červen výstavu fotografií Petra Smej-
kala z Fotoklubu Havířov.
Rybáře jistě potěší výstavka knih „Rybaříme“

a fanoušky filmové tvorby kvíz o ceny 
„60. léta v našem filmu.“

2.6. v 18 hodin  - "Doma je doma, aneb gajdošskými chodníčky" 
autorský večer Marty Gelnarové

15.6. v 18 hodin - vernisáž výstavy s názvem UNITED COLOURS, 
která bude zaměřena na graffiti a street-art. Výstavu pořádá výtvarná
skupina Sprayart 34 ve spolupráci se statutárním městem Havířov. Jedná
se o vůbec první výstavu podobného zaměření na území města. Výstava si
neklade za cíl ukázat práce konkrétního člověka, spíše chce návštěvníka
vtáhnout do světa graffiti a ukázat mu různé podoby tohoto fenoménu.
Jste srdečně zváni.

Zveme všechny rodiče, děti a příznivce hudby na

JARNÍ KONCERT
který pořádá ZŠ Žákovská v pátek 4. 6. 2010 v 17.00 hodin

v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.

Zpíváte rádi? Staňte se součástí našich sborů.
Rádi vás kdykoliv přivítáme.www.zakovska-havirov.cz

Email: zs.zakovska@volny.cz, tel.: 596 411 046, 739 594 037

Galerie Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město

Foto: archiv
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