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HAVÍŘOVSKÝ 
AQUAPARK 

v srpnu 
od 9 do 19 hodin! 

Plavecký bazén
Kombinovaný bazén s atrakcemi

Dětský bazén
Skokanský bazén

2 tobogány ● mořské vlny

● divoká řeka ● skluzavky

● vzduchové lehátko 
● vodní trysky ● vodní zvon 

● perličkové a masážní trysky

Hřiště na volejbal, nohejbal,

stoly na stolní tenis,

občerstvení

Vstupné: dospělí 60 Kč,

děti 30 Kč, důchodci 40 Kč

děti do 2 let a invalidé

vstup zdarma 

poslední 2 hodiny 30 Kč,

slevy pro rodiny s dětmi

www.ssrz.cz 
☎ 596 813 957

Dvanáctičlenná mezinárodní

komise hodnotila začátkem čer-

vence Havířov v rámci soutěže

Entente Florale Europe - Evrop-

ská rozkvetlá sídla. Po sedmiho-

dinové prohlídce města experti

na zeleň a turismus nešetřili

chválou.
„Oceňujeme vhodně provede-

nou výstavbu centra města vedle
centrálního parku, nadšeni jsme
začleněním města do krajiny.
Zejména jsme obdivovali archi-
tekturu v centru města, počet
stromů a všechny závěsné koše
s letničkami,“ uvedl předseda

komise Clive Addison z Anglie.
„Líbí se nám vzdušnost

a umístění města mezi parky
a lesy. Viděli jsme toho hodně
i co se týká služeb. Obzvlášť
Středisko volného času sv. Jana
Bosca a Zařízení pro osoby se
zdravotním postižením Santé
bylo nad naše očekávání. Obrov-
ský dojem na nás udělal Domov
seniorů,“ doplnil předseda komi-
se a s úsměvem dodal: „Někteří
z členů naší komise by si rádi
nechali zapsat jména do pořad-
níku do domova.“

Protože soutěž Entente Florale
Europe je zaměřena nejen na

okrasné zahradnictví a cestovní

ruch, ale i na životní prostředí
a komunikaci radnice s občany,
navštívili porotci například kom-

postárnu nebo základní školu na

Frýdecké ulici, která stejně jako
ostatní vzdělávací zařízení
v Havířově spolupracuje se

Sdružením ochránců přírody.
V hodnocení kromě chvály

zazněla také kritika. Ta padla
v souvislosti s všudypřítomným
graffiti. O tom, nakolik Havířov

splnil přísná kritéria soutěže
Evropská kvetoucí sídla, se

dozvíme až na slavnostním
vyhlášení výsledků, které se
bude konat 24. září v Itálii.

V rámci rekonstrukce veřejného
osvětlení v Havířově byla nainsta-
lována první svítidla s technologií
LED. Jedná se o pilotní projekt na
ulici Široká a za KDPB. Nová tech-
nologie je výrazně šetrnější k život-
nímu prostředí a podstatně
úspornější ve spotřebě elektrické
energie. V neposlední řadě je vyza-

řované světlo šetrnější k lidskému
zraku a má jednoznačně lepší
barevné podání.

Jde o trend, který bude v rámci
obnovy a rekonstrukce v Havířově
pokračovat. Ještě v letošním roce
budou svítidla s LED technologií
instalována na Švermově ulici.

LED osvětlení v Havířově

Rozdíl mezi svítidlem se sodíkovou výbojkou 70W a svítidlem s LED technologií
s příkonem 36W je zřetelný na první pohled.

Mezinárodní komise hodnotila Havířov
Foto: Jana Pondělíčková



1. Jak hodnotíte výběrová řízení v podmín-
kách Havířova a co je v současné době pro
tuto oblast charakteristické?

Postupy při výběru subjektů pro dodávky, pro
realizaci služeb a stavebních prací jsou stan-
dardní, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
ve znění pozdějších změn. Jsou dodržovány
zásady transparentnosti, rovného zacházení
a nediskriminace. Přestože se v naší společnos-
ti vedou léta diskuze o nutných zásadních změ-
nách zákona, nenašla se politická vůle poslanců
pro realizaci tohoto záměru. My jsme v tomto
volebním období přistoupili k úpravám postupů
a interních směrnic týkajících se veřejných
zakázek (VZ), s důrazem na zakázky malého
rozsahu, které nepodléhají dikci zákona vyjma
paragraf 6.

V současné době je evidentní zvýšený zájem
podnikatelských subjektů o zakázky, což přináší
zvýšené nároky na hodnotící komise, zvyšuje se
riziko námitek a odvolání účastníků výběrových
řízení. Registrujeme mnohdy pokles kvality před-
kládaných nabídek, vzniká potřeba doplnění
informací, a tím se administrace řízení stává
zdlouhavější a dochází tím k neplnění časových
plánů realizace služeb a investičních akcí. Není
výjimkou, že se do výběrových řízení hlásí 10
i více zájemců o veřejnou zakázku. Na druhé
straně je nutné zmínit i ekonomický efekt,
nabízené ceny jsou nižší než ceny dle projektové
dokumentace, a to je podstatné.

2. Přijali jste nějaká opatření v procesu výbě-

rových řízení?

Přijatá opatření spočívala ve změnách postupů
při přípravě zadávacích podmínek, ve změnách
některých ustanovení smluv o dílo, v přepraco-
vání podmínek pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, ve vypracování nových zásad

postupů při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, přistoupení k poptávkovému řízení
elektronickou aukcí, v úpravách statutu investič-
ní komise jako poradního orgánu RMH, v pravi-
delném hodnocení firem, projektantů.

3. Jak postupujete u zakázek malého rozsahu?

U zakázek malého rozsahu, které se kromě par.
6 neřídí zákonem o veřejných zakázkách, jsou
stanoveny interními směrnicemi závazné postu-
py a kompetence pro jednotlivé vedoucí odborů
a ředitele příspěvkových organizací. Jsou stano-
veny limity hodnot veřejných zakázek a tomu
zodpovídající minimální počet subjektů vyzva-
ných k podání nabídky, minimální počet členů
komise a jejich složení a stanovení, kdo rozho-
duje o zadání veřejné zakázky.

Uvedu příklady: U předpokládané hodnoty VZ do
400 000 Kč bez DPH rozhoduje vedoucí odboru
resp. ředitel příspěvkové organizace.
U VZ na dodávku služeb v hodnotě od 1 mil. do
2 mil. (u stavebních prací od 3 mil. do 6 mil.) musí
být osloveno min. 5 subjektů, komise je min. 5člen-
ná (vedoucí financujícího odboru, uvolněný člen
ZMH, člen ZMH, administrátor VZ, zástupce Inves-
tiční komise). Rozhodnutí o zadání VZ činí RMH.

4. Přinesly zmiňované změny a opatření
konkrétní výsledky?

Ano přinesly. Výsledky byly prezentovány ZMH
v březnu 2010. Jednotlivé zakázky byly hodno-
ceny dle 11 kritérií, včetně objemu subdodavate-
lů, termínů, projektanta, víceprací, méněprací,
hodnocení kvality, vysoutěžené ceny a skutečné
ceny atd.
U OIV součet nákladů dle projektové dokumen-

tace 340 mil., součet vysoutěžených cen 312
mil., rozdíl 28 mil.

U OŠK byly konečné náklady nižší o 5 mil.
U OKS u plošných oprav chodníků a vozovek

nebyla ani koruna víceprací. Hodnoceným obdo-
bím byl rok 2009.

5. Jakým způsobem se podílí na přípravě
výběrových řízení Investiční komise?

Investiční komise (IK) coby poradní orgán RMH
byla svým původním Statutem oprávněna navr-
hovat firmy, které byly potom vyzvány k podání
nabídek. V tom spatřovala svou hlavní úlohu.
Tento stav se postupně podařilo změnit. Došlo
k personální obměně členů IK. V současné době
je komise iniciativním odborným orgánem RMH
v oblasti investiční politiky, investičních záměrů,
rozpočtu investic. Navrhuje své zástupce do
hodnotících komisí při výběrových řízeních.
Vyjadřuje se k činnostem týkajících se veřejných
zakázek tzn. k obsahu zadávací dokumentace,
kritériím apod. Pokud bych měl celou tuto pro-
blematiku shrnout, přál bych si, aby občané
nepodléhali některým zkresleným, účelově
nepravdivě podaným informacím.

Činnosti při zadávání veřejných zakázek jsou
po celou dobu pod přímou kontrolou Kontrolního
výboru ZMH, Finančního výboru a samotných
zastupitelů a radních.
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6. srpna uplyne 66 let
od chvíle, kdy příslušníci ges-

tapa zavraždili 36 občanů
Životic a okolních obcí.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí

se uskuteční 
v sobotu 7. srpna 2010

od 10 hodin
u Památníku životické

tragédie
v Havířově-Životicích.

Součástí pietního aktu bude
kladení věnců a kytic k hrobu
obětí.

V době konání pietního aktu
bude omezena doprava.
V době od 10 do 11 hodin

bude uzavřena silnice u Živo-
tického památníku pro MHD
i osobní vozidla.

Havířov obdržel v květnu rozhod-

nutí o poskytnutí dotace na projekt
Systematizace strategického řízení

a plánování na Magistrátu města
Havířova, který bude podpořen

z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je nasta-
vení systému strategického řízení

a plánování s důrazem na posílení
rozvojových činností Magistrátu

města Havířova a jím zřizovaných
a zakládaných organizací. Projekt
vychází z nutnosti aktualizace sou-

časného Strategického plánu roz-
voje města Havířova dle součas-
ných trendů moderního města

a zohlednění potřeb občanů, kteří
dostanou příležitost vyjádřit se
v anketách a dotazníkových

šetřeních.

Potřebnost projektu rovněž
vyplývá ze sladění strategického
řízení a plánování, aktualizace

a modernizace strategických doku-

mentů a jejich provázanosti na pro-
cesy a ekonomiku, koordinovaného
rozvoje činností MMH, vyšší míry

participace zaměstnanců na formu-

laci rozvojových aktivit, zvýšení
počtu odborně vzdělaných zamě-
stnanců v oblasti strategického

řízení a plánování, zvýšení rozvo-
jového potenciálu a vize organizace
do budoucna.

Výsledkem realizace projektu
bude zpracovaná Strategie udrži-
telného rozvoje, včetně akčního

plánu a lidé proškolení v oblasti
strategického řízení a plánování.

Realizací projektu budou tedy
identifikována rozvojová opatření

zaměřená na upřednostnění čin-
ností, jasně vymezeny kompetence

odpovědných osob za rozměr stra-
tegického řízení a plánování, dojde

k systematizaci rozvoje města,
snížení nesystémových opatření

a zajištění hospodárného nakládání
s finančními prostředky.

Délka trvání projektu je 2 roky
a jeho celkové náklady jsou stano-
veny na cca 7 mil. Kč, přičemž pod-

pora z Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost činí
85 % způsobilých výdajů projektu

a 15 % tvoří spolufinancování
z vlastních prostředků žadatele.

Systematizace strategického řízení a plánování 

na Magistrátu města Havířova

Téma: Veřejné zakázky - oblast, která se skloňuje ve všech pádech
Odpovídal Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora
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příležitost podívat se do včelího
království!

Zájemci o prohlídku úlu jsou
zváni v sobotu 21.8. 2010 v 9 hod.
před katolický kostel sv. Markéty
v Bludovicích. Nutné vhodné oble-
čení, dlouhý rukáv, nohavice

a rukavice. Včelařský klobouk nebo

kuklu zapůjčíme.Těší se na Vás čle-

nové včelařského kroužku.

Co možná nevíte 
o včelách a včelařích...
V loňském roce oslavila včelař-

ská organizace v Havířově 100 let

od svého založení. Bylo konstato-

váno, že včelařská základna stárne

a včelstev ubývá. Z iniciativy

základní organizace ČSV byl na

základní škole na ul. Frýdecká utvo-

řen včelařský kroužek. Zřizovate-

lem kroužku je středisko volného

času Asterix v Havířově, který úzce

spolupracuje se ZŠ Frýdecká

a včelařským kroužkem. „Tady je
třeba zvlášť vyzvednout přístup
a iniciativu pana Ing. Jana Kotuly,
který pro činnost kroužku zakoupil
3 úly, veškeré vybavení, pomůcky
a vyčlenil také místo pro jejich
umístění. Vyhovuje krátká vzdále-
nost tohoto místa od základní
školy,“ uvedl za havířovské včelaře

Jiří Vavřík.
„Zbývá jen všem zainteresova-

ným poděkovat za jejich podporu
a spolupráci a včelařskému krou-
žku popřát hodně zdaru a radosti
z práce se včelkami.“

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu

Prosba z Mořkova:
Kronikářka obce Mořkov Marie

Hromádková hledá starší manžele
z Havířova, kteří se na jarní pouti

sv. Jiří v obci Mořkov hlásili ke kul-
tovnímu erbu JEŘÁBKŮ v kapli

P. Marie Bolestné jako jejich potom-
ci. Prosím pište na OÚ Mořkov

nebo volejte 608 415 724.

Odstávka tepla

a teplé vody:
Ve dnech 9. - 12. srpna bude

v Havířově přerušena dodáv-
ka teplé vody. Přerušení
dodávek tepla proběhne
z důvodu plánovaných oprav
a údržby na zařízení pro

výrobu a rozvod tepla.

V červenci tohoto roku byly

zahájeny práce na výstavbě nové-
ho sportovního areálu na Hotelové
škole a Obchodní akademii Havířov

s.r.o.

Sportoviště bude umístěno na
doposud nevyužívaném pozemku
školy vedle školních budov a bude

v budoucnu sloužit k vlastní výuce

tělesné výchovy,  pro sportovní vol-
nočasové aktivity studentů a peda-

gogů a pro pořádání sportovních
akcí. Realizace projektu představu-

je vybudování multifunkčního hřiště

s využitím pro tenis, košíkovou,
nohejbal, dále hřiště pro volejbal,
2 stoly na pink-ponk, hrazdy pro

rozcvičení, doskokovou a běžeckou

dráhu, petanque. Pro stavbu budou
využity moderní umělé povrchy
s vysokou životností, které umožní

využití sportoviště i v méně příz-

nivém počasí. Uvedení do provozu

se předpokládá ve 4. čtvrtletí toho-
to roku.

Projekt výstavby sportovního

areálu byl předložen do Regionál-

ního operačního programu NUTS II.
Moravskoslezsko 2007 - 2013
a patří mezi vybrané projekty ke

spolufinancování Evropskou unií

z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

Hotelová škola a Obchodní akademie v Havířově získá dotaci
z fondů EU na realizaci sportovního areálu

Nenechte si ujít

Do konce roku 2010 jsou řidiči
povinni vyměnit řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000. Uplynutím sta-
novené 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 správních 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 plat-
ný občanský průkaz, jednu fotogra-
fii o rozměrech 3,5 × 4,5 cm  a řidič-
ský průkaz, kterému končí platnost.
Lhůta pro vydání nového řidič-
ského průkazu je do 20 dnů (popř.
do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč).

Žádáme řidiče, aby si své řidič-
ské průkazy zkontrolovali a neče-
kali s jejich výměnou až na konec
roku 2010. Doporučujeme zažádat
o výměnu již nyní, kdy lidé nebudou
muset čekat ve frontách.

3.8. - 5.8.
Svážná, Učňovská, 

Na Kavkovicích, Želivského, 
Osinky-Podélná, U Pošty

6.8. - 9.8. 
U Topolů,  U Pískovny,  

Na Pavlasůvce (žel.stanice),
Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod, 

J. Kotase-točna

10.8. - 12.8.
G. Klimenta, M. Kudeříkové, 

Dl. třída-zdr.stř., Junácká, 
Balzacova, B. Němcové, Odlehlá

13.8. - 16.8.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět - odbočka před

zatáčkou k zahrádkářské osadě,
Hraniční, Květná, Kosmonautů,

Vrchlického 

17.8. -19.8.
Dvořákova, Tajovského, Soví, 

Nad Tratí x Na Kopci, Konzumní,
A.S. Puškina,Komunardů

20.8. - 23.8.
1.máje, Kpt. Vajdy, E. Destinnové,

K. Světlé,  Selská, Frýdecká
- Stružník, Moravská

24.8. - 26.8.
Na Pacalůvce, Na Stezce,

Rodinná, Kpt. Nálepky,
Majakovského, Mozartova

27.8. - 30.8.
Alšova, Hálkova, P. Bezruče,

Gen. Svobody, Slovanská, Lipová,
J. Gagarina

Harmonogram přistavení VPK srpen 2010 

3. 8. út zpívánky
4. 8. st volné hraní - zahrada
5. 8. čt voda, vodička

10. 8. út zpívánky
11. 8. st volné hraní - zahrada
12. 8. čt letadlo, raketa, kříž
17. 8. út zpívánky
18. 8. st volné hraní - zahrada

19. 8. čt berušky
24. 8. út zpívánky
25. 8. st rozloučení s prázdnina-

mi - odpolední klub
26. 8. čt papírové květiny
31. 8. út zpívánky

Jednotlivé programy začínají
v 8.30 a končí 10.30 hod.

Změna programu vyhrazena.

Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město, tel.: 596 411 206, 596 411 265

Klub pro rodiče s dětmi SRDÍČKO
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V rámci Operačního programu
Evropské unie přeshraniční spolu-
práce Česko-Polsko 2007-2013
pokračuje realizace projektu Roz-
voje lidských zdrojů česko-polské-
ho Slezska implementací rekvalifi-
kačních kurzů a specializovaných
modulů vytvořených pro úředníky
a podnikatele. Vedoucí partner
tohoto projektu Vysoká škola soci-
álně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov, o.p.s. společně
s polským partnerem Vysokou ško-
lou správní v Bialsku-Biale realizuje
odborné kurzy na obou stranách
pomyslné hranice.

Po přípravách vzdělávacích pro-
gramů v roce 2009 započaly pilotní
rekvalifikační kurzy v Havířově
v oblastech Základů podnikání,
Cestovního ruchu se zaměřením na
Slezsko, Administrativního pracov-
níka se zaměřením na česko-pol-
skou spolupráci. Tyto kurzy byly
akreditovány Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.
V měsíci únoru a březnu 2010 kurz
Základů podnikání zdárně ukončilo
13 posluchačů a tito obdrželi
osvědčení s celostátní platností.

Dalšími rekvalifikačními kurzy,
které započaly v měsíci únoru
a březnu 2010, jsou Cestovní ruch
se zaměřením na oblast Slezska
a Administrativní pracovník se
zaměřením na česko-polskou spo-
lupráci. Posluchače doporučil Úřad

práce v Karviné, poté prošli přijíma-
cím pohovorem. Implementace pro-
jektu ještě v sobě zahrnuje modul
Úředníka a podnikatele. 48 vybra-
ných účastníků modulu z řad
veřejné správy, státní správy a pod-
nikatelského sektoru se v květnu
a červnu proškolilo v oblastech
samosprávy, státní správy - Úřadů

práce, podnikání a mikroregionů
zaměřených na česko-polskou spo-
lupráci.

Veškeré kurzy jsou realizovány
na multimediálně vybavených
učebnách Vysoké školy sociálně
správní, Institutu celoživotního
vzdělávání v Havířově.

Rekvalifikační kurzy česko-polské spolupráce

synek ze Staré kolonie v Prostřední Suché, který

sázel stromy na pěti kontinentech, se letos dožil 80 let.

Tohoto významného životního jubilea využil primátor

města Havířova František Chobot a přijal profesora

Václava na radnici, kde ocenil přínos jeho celoživotní

práce pro životní prostředí na naší planetě a popřál mu

hodně zdraví a sil do dalších let. Profesor Václav spojil

svůj život se stromy. Vystudoval lesnictví na ČVUT a za

dlouhá léta své praxe se podílel na celé řadě expertíz

a projektů souvisejících s dřevinami na celém světě.

Působil v Tanzánii, Laosu, Vietnamu, Austrálii, New

Yorku, zkrátka na pěti kontinentech se profesor Václav

snažil přispět svým dílem k záchraně lesů na naší pla-

netě.

www.utulekhavirov.cz

tel. 596 412 412

Prof. Ing. Erich Václav, DrSc.,

ČSAD 
Havířov a.s.
získalo 

prestižní ocenění 

Osobnost kultury 
a Talent 

Stalo se již tradicí, že město

Havířov každým rokem uděluje
ocenění těm, kteří se dlouhodobě

aktivně podílejí na rozvoji kultur-
ního života našeho města.

Věříme, že i vy máte ve svém
okolí osobnosti, talenty našeho

města, kteří by si zasloužili měst-
ské ocenění za svou dlouhodobou
činnost nad rámec svých pracov-

ních a společenských povinností
v kulturní oblasti a reprezentaci
města.

Ocenění za dlouhodobou
práci s dětmi a mládeží

Tak jako v jiných oblastech spo-
lečenského života udělí v letošním
roce město Havířov ocenění osob-

nosti za mimořádnou činnost

v oblasti volnočasových aktivit pro
děti a mládež.

Máte-li ve svém okolí obětavé

spoluobčany, kteří bez ohledu na

svůj čas, věnují svůj um a volný
čas havířovské mladé generaci,
zvažte svou možnost podat návrh

na jejich nominaci pro ocenění.
Ocenění v obou oblastech

schvaluje a uděluje Rada města
Havířova na základě doporučení
příslušných odborných komisí.

Podmínky pro udělení oceně-
ní v obou oblastech naleznete

na www. havirov-city.cz, Magist-
rát, Odbory, Školství a kultury,
Informace.

Návrh na nominace Osobnost kultury a Talent,
Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
pro rok 2010

Foto: Josef Talaš

ČSAD Havířov a.s. získalo
2. místo v prestižní soutěži Cena
zdraví a bezpečného životního
prostředí za rok 2009 za projekt
"Implementace ekologické
autobusové dopravy v systé-
mu MHD Havířov".

U příležitosti Světového dne
životního prostředí byl v praž-
ském hotelu Atlantic oficiálně
završen 19. ročník soutěže Ceny
zdraví a bezpečného životního
prostředí.

Soutěž tradičně organizuje
sdružení mezinárodních a čes-
kých firem Business Leaders

Forum s cílem zviditelnit a ocenit

organizace a společnosti, které

jsou ohleduplné k životnímu pro-

středí, podporují zdraví zamě-

stnanců či kladou důraz na bez-

pečnost při práci.

Z více jak 50 vybraných projek-

tů prošel havířovský projekt

náročnými kritérii hodnocení

a byl oceněn zejména za výz-

namný přínos k ochraně život-

ního prostředí a přínos k princi-

pům společenské odpovědnosti

firem. Význam a prestiž tohoto

ocenění ještě umocňuje skuteč-

nost, že Havířov v této náročné

soutěži nechal za sebou řadu

nadnárodních korporací, jako

např. SKANSKA, DHL Express,

IBM Česká republika, Vodafone,
atd.
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Nevšední příležitost reprezento-

vat Havířov, Těšínsko a v neposled-

ní řadě ČR se naskytla folklornímu

souboru Błędowice.

Na VIII. FESTIVAL FOLKLOR-

NÍCH SOUBORŮ PRIMORSKO

2010 v Bulharsku přijelo 19 soubo-

rů z takových zemí jako je Arménie,

Bělorusko, Bulharsko, Kazachstán,

Makedonie, Polsko i ČR.
„Spolu se všemi soubory jsme se

zúčastnili velkolepého průvodu, jež
byl součástí slavnostního zaháje-
ní,“ popsala vedoucí souboru Dag-

mar Owcarzy. „Těšínské kroje se
v něm vyjímaly obzvláště hezky.
Každý následující den pak patřil
dvěma zúčastněným souborům
a jejich obsažnějšímu programu
v celé své kráse.“

A tak 21. červen byl dnem čes-

kým. Rozezvučel folklorní Primor-

sko nejen charakteristickými rytmy

a tóny těšínského zpěvu i tance, ale

i ryze českého folkloru. „Křehké
holubičky na hlavách našich taneč-
nic půvabně zářily svou bělostí
v paprscích zapadajícího černo-
morského slunce. Vystupovali jsme
v amfiteatru v centru města za pod-
pory mnoha českých turistů, což
bylo samozřejmě velmi milé a bur-
cující k maximálním výkonům.
Večer jsme učili všechny účastníky
festivalu naše tance, písně i regio-
nální zvyky. Samozřejmě jsme
vnímali vystoupení ostatních sou-
borů a navázali jsme zajímavé kon-
takty,“ doplnila Owcarzy.

„Závěr této impozantní akce
patřil velkolepému defilé, jemuž
přihlížely stovky rozjásaných
diváků. Bylo povzbuzující, když
mezi všudypřítomnou bulharštinou
a ruštinou zaznívalo občasné
„koukejte, to jsou naši…“.”

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na tradiční                serdecznie zaprasza na tradycyjne

41.
SLEZSKÉ DOŽÍNKY       DOŻYNKI ŚLĄSKIE

28.8. 2010

v 14.30 hod. v zahradě Domu PZKO           o godz. 14.30 w ogrodzie Domu PZKO

(U Zborůvky)

VYSTOUPÍ                                      WYSTĄPIĄ

folklorní soubory                         zespoły folklorystyczne

VONIČKA, ŚMIŁOWIANIE
ZR BŁĘDOWICE, kapela KAMRACI

Dožínkový obřad, koláče, Obrządek dożynkowy, kołacze, 
speciality slezské kuchyně,              specjały kuchni śląskiej,
pečeň na rožni, tombola    pieczeń z rożna, loteria

Za nepříznivého počasí                       W razie niepogody w lokalach 
v místnostech Domu PZKO Domu PZKO

Jeden z prvních slunečních dnů měsíce června byl
pro členy Taekwon-Do ITF Karviná z Havířova ve zna-

mení poctivé práce, pomoci přírodě a pokory k sobě
sama. Na patnáct lidí, kteří cvičí korejské bojové umění

Taekwon-Do, se totiž vydalo vstříc malebným meand-
rům řeky Lučiny, aby pomohlo alespoň trochu navrátit

jejich díky odpadkům ztracený půvab pod záštitou akce
„Revitalizace Lučiny aneb Do - cesta přírodou“. Patnáct

lidí a dva psi, patnáct lidí všech věkových kategorií
a povah, které však spojuje společná vize vznešeně-
jšího prostředí pro život a zájem o pomoc druhým.

„Prostě už jsme se nemohli na tu zkázu dívat,“
shodují se ohledně původu akce organizátoři Martin
Madej a Ivana Janíčková.

Během několika hodin se podařilo sběračům nashro-

máždit desítky kilogramů odpadků do velkých igelito-
vých pytlů a bezpečně je odklidit, aby se o ně místo

srnek postarali pánové ocelových vozů. Sbíraly se

zejména plastové lahve, plechovky, igelitové tašky, ale
i staré kalhoty, pneumatiky, hrnce či kusy porcelánu.

„Podařilo se nám dokonce v naplaveninách najít sportovní
tašku, automobilový výfuk nebo plášť zahradního bazénku!“
vzpomíná trochu s humorem, trochu s nechápavým

úžasem jeden z taekwondistů, šestnáctiletý Patrik Figa.
Když účastníci naplnili k prasknutí veškeré pytle,

pustili se s pocitem dobře udělané práce do několika
zábavných soutěží, které jim ovšem trochu zkazili krve-
žízniví pozáplavoví komáři, a odpoledne ukončili

opékáním párků u táborového ohně.
„Je příjemné sledovat členy našeho oddílu, jak se

takové akce nejen zúčastní, ale dokonce si ji sami i zor-
ganizují. Jsem rád, že filosofie Taekwon-Do je pro ně
cestou života i mimo dojang,“ shrnuje trenér Kamil
Šamal.

Martin Madej

Provoz Rodinného centra Majáček 
bude po dobu letních prázdnin omezen.

Každý pátek batolátka 8.30 - 11.00 (pro děti ve věku 0-18 měsíců)

Kavárna ZaHRAda bude pro veřejnost otevřena:

středa, čtvrtek a pátek vždy od 15.00 do 18.30 hodin.

Rodiny s dětmi jsou u nás srdečně vítány!

www.majacek.com            www.kavarnazahrada.cz

Havířovský folklorní soubor 
„Błędowice“ nás reprezentoval 
v Primorsku

Bojovníci Taekwon-Do čistili Lučinu

Foto: archiv

Č E Z  
změnil kontaktní místo,

RWE plyn zmizel 
z Havířova úplně

Kontaktní místo Skupiny
ČEZ se přesunulo 
na ulici Jaselskou 

(Severka),
RWE plyn 

již v Havířově není.
Nejbližší pracoviště je 

v Karviné na ulici 
Fryštátské a v Ostravě 

na ulici Plynární.
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V krásném přírodním lůně bes-
kydské oblasti Visalaje ve stejno-
jmenném hotelu jsme prožili příjem-
ný týden. Bylo nás 20 seniorů, 16
francouzských holí a 1 invalidní
vozík. Déšť, zimy a vítr nás pro-
vázely na Lysou horu, mlha zahali-
la i její dominantu - vysílač a roz-
hlednu. Další den za odměnu
vykouklo sluníčko a Včelařské
muzeum a skanzen v Chlebovicích
jsme navštívili bez deštníků.

Sobotní zájezd na Pustevny byl
jak výlet do tropů (dle TV na slunci
48°C). Modrý baldachýn nad námi
vydržel i při opékání párků či malo-
vání kamenů, hrách na posílení
paměti i vhodné zdravotní před-

nášce. Zkrátka - byl to nádherný
týden plný zážitků a dojmů tak
potřebný pro osamělé a postižené
seniory.

Díky Ti, magistráte našeho
města, za finanční podporu této
bohulibé akce.

Díky manželům Třískovým za
nevšední ochotu a pomoc při všech
akcích. Zajímavostí je, že přijeli až
z Poděbrad, aby podali pomocnou
ruku. A především díky paní Petře
Pospíšilové za vše, co dělá pro
seniory, za její milý a laskavý pří-
stup, za sluníčkovou atmosféru,
kterou šíří kolem sebe.

Anna Formánková 

V klubu seniorů na Studentské
ulici jsem byla svědkem, kdy noví
členové hledali pana Jiřího Jedlič-
ku. Sdělovali, že se ve městě
doslechli, jaký je bohatý program
pod jeho vedením. Je to tak. Nejen
organizuje, ale i sám recituje své
básně. Pořádá soutěže, informuje
o důležitém dění v Havířově. Také
sám přiloží ruku k dílu. Naše zahra-
da na Studentské ulici je velice
pečlivě upravená, vzorná. Souhlasí
celý kolektiv úterního setkání. Bylo
by ale nad lidské síly, aby vše na
zahradě zvládal sám. Má kolem
sebe partu přátel, kteří mu
pomáhají.

No, přátelé čtenáři, co k tomu

dodat? Je to člověk na správném

místě. Proto kolektiv úterního set-

kání klubu seniorů na Studentské

ulici touto cestou děkuje za vše

panu Jiřímu Jedličkovi a současně

jej navrhuje jako kandidáta na udě-

lení městského ocenění Osobnost

v sociální oblasti.

Za kolektiv Jarmila Müllerová

Sobota 12. června byla ve zna-
mení prožití příjemného výletu

„Za poznáním krás Jeseníků“

účastníky volnočasové aktivity

„Setkávání mladých“, kteří se

pravidelně setkávají v Poraden-

ském středisku pro rodinu a dítě

„RaD“ na ul. Atriová.

Navštívili jsme bezbariérovou

Jeskyni Na Špičáku v obci Písečná,

která patří mezi nejstarší jeskyně

v České republice. V nedalekém

městě Jeseníku jsme se pohostili
výborným obědem. Mladé slečny

i chlapce s handicapy i bez zdravot-

ního postižení na cestě doprováze-

lo sluníčko a dobrá nálada.

Nesmíme také zapomenout na bez-

bariérový nízkoprahový autobus,

který byl zajištěn díky podpory

Nadace Vodafone Česká republika.

Výlet přinesl mladým lidem se

zdravotním postižením také další

obohacující zkušenost účastnit se

výletu bez přítomnosti rodičů

a zároveň byl pro všechny účast-

níky dobrodružným zážitkem, který

podpořil širší rozhled v poznání

prostředí Jeseníků a vzájemného

sblížení se v myšlence navzájem si

pomoci.
Lucie Zíková

pracovník odlehčovacích služeb
„RoRýs“ v Poradenském středisku

pro rodinu a dítě „RaD“

Z redakční pošty:Z redakční pošty:

pro seniory
StudiumStudium

Klub seniorů poslal nominaci
na Ocenění v sociální oblasti

Další věc se podařila...

Výlet za poznáním

Ekonomická fakulta VŠB-TU

Ostrava přijímá přihlášky do prv-

ního ročníku studia na Univer-

zitě třetího věku.

Přednášky v ak. roce 2010/2011
začnou v září 2010. Podmínkou při-
jetí je věk nad 55 let a minimálně

středoškolské vzdělání. Studium

Univerzity třetího věku na ostrav-
ské Ekonomické fakultě VŠB-TU
má šest semestrů, přičemž

v každém je sedm vzdělávacích

tříhodinových přednášek, které se
konají jednou za čtrnáct dnů vždy
v pátek odpoledne. V rámci výuky

se senioři seznámí s problematikou

předmětů Ekonomie, Práva, Evrop-
ské unie, Psychologie, Zdravovědy
a také se seznámí, případně více

zdokonalí v práci s počítačem.

V současné době navštěvuje
Univerzitu třetího věku na Ekono-
mické fakultě VŠB-TU Ostrava cel-

kem 191 seniorů z Moravskoslez-
ského kraje, kteří po prázdninách

nastoupí do druhého a třetího
ročníku. Dalších 138 účastníků
tříleté studium již úspěšně ukončilo

a 30. dubna 2010 bylo slavnostně
promováno.

Informace o studiu 
Univerzity třetího věku 

lze získat na ☎ 597 322 239

nebo 597 322 415 nebo na
www.ekf.vsb.cz/u3v

Linka psychopomoci 
je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické krizi.
Poskytuje sociálně právní poradenství, pomůže zorientovat se

v nepříznivé životní situaci. Předá informace týkající se všech
aspektů duševního zdraví a nemoci. Poskytuje kontakty na

odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen dušev-
ního zdraví z celé České republiky. Linka je určena všem, kteří

potřebují poradit, vyslechnout, podpořit.

Provozovatelem linky je Česká asociace pro psychické zdraví -

ČAPZ. Organizace dále zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto,
vydává časopis Esprit. Úzce spolupracuje s Psychoterapeutickým

sanatoriem Ondřejov.

Linka psychopomoci je v provozu každý pracovní den 

od 9. do 21. hodiny na čísle 224 214 214 nebo 777 783 146
nebo na e-mailu: psychopomoc@capz.cz  

Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.

www.capz.cz  

Klub věrných turistů 

V sobotu 7.8. sraz v 7 hodin na
autobusovém nádraží, odjezd

autobusu je v 7.15 hodin na
Visalaje.

Sobota 21.8. sraz ve 13 hodin
na autobusovém nádraží -

vydáme se okolo řeky Lučiny.
Podrobnější informace o dal-

ších toulkách přírodou podá
Honza Marek  ☎ 731 588 336.

Od září plánujeme Akademii
němčiny a Akademii PC,

zájemci volejte p. Půrové:
591 123 217 

nebo 777 997 458.

Informační schůzka 

je v úterý 3. srpna 2010 
v 18.00 hod.

v pizzerii haly Slávie.

www.kvtivr.estranky.cz 

Foto: archiv

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče

p
ro

m
e
n

á
d

n
í 

k
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rt

y

Galerie Maryčka 
po - pá 10 - 18 h., vstupné dobrovolné

Jan Melena 
výstava kreseb a grafiky

vernisáž ve čtvrtek 29. 7. od 17 hodin
výstava potrvá do 27. 8. 2010 

p
o

h
á
d

k
y

Kulturní dům Radost

v
ý
s
ta

v
a Otevřeno denně od 10 do 18 h., vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč

Oldřich Harok
Ježíšmarjá, co to je!

vernisáž ve středu 28. 7. od 17 hodin
výstava končí ve čtvrtek 26. 8. 2010

HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
3. - 5. 9. 2010 - areál Městské sportovní haly

více na straně 15 

      

      
  Vstup zdarma      

léto 2010léto 2010

V případě deštivého počasí v sále KD Radost

   1.8.   HASIČANKA  

  8.8.   TĚRLIČANKA   

15.8.   AZEŤANKA   

22.8.   NÁLADIČKA   

29.8.   AZEŤANKA 

 každou neděli od 16.00 do 18.00 hodin

Promenádní koncertyPromenádní koncerty

park za KD Radostpark za KD Radost

pro veřejnost

každou neděli vždy v 15 hodin 
v parčíku za KD Radost v Havířově
v případě deštivého počasí v sále KD Radost

 

Vstup zdarma

1.8.  Vystoupení pejska Artíka 
 Václav Jílek, Havířov 

8.8.  Jak dědek s babkou měnili 
 Divadlo Smíšek, Ostrava 

15.8.  Pohádkový výlet
  Divadlo Kaňka, Třinec

22.8.  Dlouhý, široký a bystrozraký
 Divadlo Zlatý Klíč, Dol. Benešov

29.8.  Hurá do školy 
 Divadlo Smíšek, Ostrava

Prázdninové pohádky
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PRAKTICKÉPRAKTICKÉ
KURZY ŠITÍ PRO ŽENY A DÍVKY

KURZ RUČNÍCH PRACÍ

KURZ KRESBY A MALBY 

pro studenty i dospělé

VÝTVARNÝ KURZ pro děti od 3. do 9. tříd

JAZYKOVÉJAZYKOVÉ
ANGLIČTINA
● pro děti 2. - 9. tříd - pro začátečníky i pokročilé

● pro dospělé: 1. - 6. ročník - anglická konverzace

NĚMČINA
● pro děti 3. - 9. tříd
● pro dospělé: 1. - 3. ročník - německá konverzace

ŠPANĚLŠTINA - pro děti i dospělé

FRANCOUZŠTINA - pro děti i dospělé

ITALŠTINA - pro dospělé s možností přípravy na certifikát

RUŠTINA - pro děti i dospělé

ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé

POLŠTINA - pro děti i dospělé 

ČEŠTINA - pro cizince

Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

OZÓN 1 - 6 - 8 let - pohybová přípravka 

pro volnočasový tanec

OZÓN 2 - 9 - 12 let - Hip - Hop pro začátečníky

OZÓN 3 - 12 - 17 let - Hip - Hop pro pokročilé

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 19 let 

- modelingová přípravka se zaměřením na výuku 

správného držení těla, koordinace chůze, péče 

o zevnějšek, společenské vystupování

REKONDIČNÍ CVIČENÍ  6 - 10 let, 10 - 15 let

pro děti s nesprávným držením těla a poruchami

pohybového aparátu

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ

 Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé

16. - 31.8. 2010 -16. - 31.8. 2010 - PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINAPRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA

při MKS Havířov vypisuje na školní rok 2010/2011 tyto kurzy:

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče,  2. poschodí, dv. č. 310-311

tel: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

KUŘÁTKA  - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost - 

písně, tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, 

děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

BERUŠKY - 4 - 5 let - klasická přípravka se zpěvem 

a tancem, gymnastická cvičení

BAMBÍNY - 4 - 5 let  a  5 - 6 let - pohybová přípravka 

s hudbou - práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

KOPRETINKY - 4 - 6 let - tanečně pohybová přípravka 

se zaměřením na lidové tance a písně

BALERÍNY - 5 - 6 let - klasická výuka se zpěvem a tancem

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní cvičení pro chlapce

NEON  1 - 6 - 8 let - základy aerobiku

NEON 2 - 7 - 11 let - aerobní cvičení s náčiním

NEON 3 - 11 - 15 let - aerobik pro pokročilé

Cena jazykových kurzů od 3 200 Kč

Cena praktických kurzů od 640 Kč

Cena hudebních kurzů od 3 100 Kč

Cena pohybových kurzů od 790 Kč

Cena pohybových kurzů od 1 650 Kč

HUDEBNÍHUDEBNÍ
KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ 

KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ

● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET 

● HOUSLE ● ZPĚV ● BICÍ NÁSTROJE

POHYBOVÉPOHYBOVÉ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ●  JÓGA

● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES

● ORIENTÁLNÍ TANCE ●  KLASICKÝ BALET

ZÁPIS 

1. - 3. 9. 2010 od 15.00 do 18.00 hod. 

v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226
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Letní kino 

1.8. ve 21.30 h

ZÁLOŽNÍ PLÁN 
(THE BACK-UP PLAN, USA 2010, CP 17.6. 10, 106´, do 12 let nevhodný,
komedie, DD) Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale
najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání
už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst
a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož
dne ale potká Stana - muže, který na ni působí velice nadějným
dojmem … V hlavních rolích Jennifer Lopez a Alex O'Loughlin.

6. - 8.8. ve 21.00 hodin

PREDÁTOŘI
(PREDATORS, USA 2010, CP 8.7. 10, 108´, do 15 let nepřístupný,
akční/dobrodružný, titulky, DD) Devět lidí různého věku, pohlaví
a národnosti se probudí v džungli. Nevědí, jak sem tam dostali, nezna-
jí se. Jedno ale mají společné - všichni jsou to rození zabijáci - býva-
lí vojáci, trestanci, dobrodruzi. Brzy zjišťují, že se jim bude jejich zku-
šenost hodit. Džungle není jen tak obyčejná džungle, ale planeta pre-
dátorů. A lidé jsou na této planetě hrou určenou k rozptýlení.

13. - 15.8. ve 21.00 hodin

KAJÍNEK
(ČR 2010, CP 5.8. 10,107´, do 12
let nevhodný, krimi/thriller, titulky,
DD) Filmový Kajínek je silným

příběhem nejznámějšího vězně

u nás, příběhem dvojnásobné

vraždy, příběhem obhájkyně hle-

dající nové důkazy, příběhem

podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace.

Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží

se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají: Tatia-

na Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlou-

hý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana Horvát-

hová-Jakubisková, Ken Dunken, Alice Bendová. Režie: Petr Jákl          

20. - 22.8. ve 21.00 hodin

POČÁTEK
(INCEPTION, USA/VB 2010, CP 22.6. 10, 142´, do 12 let nevhodný,
akční/sci-fi, titulky, DD) Uznávaný filmař Christopher Nolan nás zavede

do světa, kde hlavní protagonista dokáže cestovat do intimní a neko-

nečné sféry snů. Cobb je zkušený zloděj. Je absolutní špičkou

v umění získávání tajemství z hlubin podvědomí během snění, kdy je

mysl nejzranitelnější. Cobb je díky této schopnosti vyhledávaným
hráčem v tomto zrádném světě nové podnikové špionáže, ale zároveň

je také psancem, který musí obětovat vše, co kdy miloval. U nás měl

Počátek premiéru 22. července 2010. V hlavní roli Leonardo DiCaprio.

27.8. - 29.8. ve 21.00 hodin

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 
(THE LAST AIRBENDER, USA
2010, CP 26.8. 10, přístupný, rodin-
ný/dobrodružný/fantasy, české zně-
ní, DD)
Last Airbender je příběhem něko-

lika bojujících národů - Vodní,
Vzdušný a Pozemský svět tu

bojují proti zotročení Ohňovými
lidmi a klíčovou roli v těchto

válkách hrají poslední ze slavných Avatarů, zvlášť tedy ten co umí
ohýbat vzduch (airbender) a švihá nepřátele po zádech v sexy kung-

fu rytmu.
Vstupné na všechny filmy 75 Kč

P
re

m
ié

ra

CHCEŠ SE STÁT MAŽORETKOU?
Vystupovat na různých akcích, 

soutěžit na mistrovstvích ČR a Evropy, 
poznat bezva partu a přitom se naučit stále se smát?

Přijď na konkurz, ve dnech 7. a 9. září 2010
do MKS Havířov - KD P. Bezruče od 16.00 hodin

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

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena od 23. 8. po - pá 13 - 19 h 
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena od 23.8. po - pá od 14 do 18 h 
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna v srpnu uzavřena
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena od 23.8. 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, středa od 8 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.

P
re

m
ié

ra
P

re
m

ié
ra

P
re
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ié

ra
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e
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t
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í 
p
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m
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ra

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

p
ři

p
ra

v
u

je
m

e
k
o

n
k
u
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ta

n
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 d

o
s
p

ě
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KONCERTNÍ SEZÓNA PODZIM 2010
21.9. - KD Radost

Ensemble Martinů/Jan Šťastný

6.10. - kostel sv. Anny v Havířově
Svatováclavský hudební festival
- Soubor Ipatjevského mužského kláštera

20.10. - evangelický kostel v Bludovicích
Svatováclavský hudební festival
- Societas Incognitorum, PaCoRa

12.11. - KD Radost  
Kateřina Englichová - harfa
Vilém Veverka - hoboj 

2.12. - KD Radost 
Aleš Bárta - varhany
Václav Postránecký - přednes 

od 10. do 28. 9. 2010 - KD Radost
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL 

24.9. - 19.00 hod. - KD L. Janáčka
Marie Rottrová + Flamingo a hosté

Městské kulturní středisko Havířov pořádá

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
(základní kurz)

Začínáme v září 2010 ve Společenském domě
● taneční místr: Miroslav Kuchař 

(TK J. Calábkové, Ostrava) 
● 15 lekcí ● lekce 1x týdně ve čtvrtek 

(19.00 - 21.30) 
● cena kurzovného 2 000 Kč/osoba 

● přijímáme přihlášky celých párů

Přihlášky přijímáme do 3. 9. 2010
info na tel. 777 767 081, 777 767 093
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kino Centrum

1. - 4.8. v 15.30 h                                        

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
(ALICE IN WONDERLAND MOVIE, 2009,
108´, přístupný, dobrodružný/rodinný/fanta-
sy, české znění, DD)
Slavný příběh Alenky, která se skrze králičí
noru dostane do říše kouzel opět na filmo-
vých plátnech. V hlavních rolích Mia Wasi-
kowska a Johnny Depp.

Vstupné: 72 Kč  
1. - 4.8. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 4.8. též v 9.00 h                           

ZÁLOŽNÍ PLÁN
(THE BACK-UP PLAN, USA 2010, CP 17.6.
10, 106´, do 12 let nevhodný, komedie, DD)
Zoe má za sebou spoustu let partner-
ských vztahů, ale najít toho pravého se jí
nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hle-
dání už trvá příliš dlouho, rozhodne se
stát matkou na vlastní pěst a domluví si
návštěvu lékaře za účelem umělého
oplodnění. Téhož dne ale potká Stana -
muže, který na ni působí velice nadějným
dojmem …  V hlavních rolích Jennifer

Lopez a Alex O'Loughlin. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

5. - 11.8. v 15.30 a 17.45 h

CHLUPATÁ ODPLATA 
(FURRY VENGEANCE, USA 2010, CP 3.6.
10, 92´, přístupný, rodinná/komedie, české
znění, DD)
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…

chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná

neodolatelných gagů vás naučí, že

pokoušet se bojovat proti matce přírodě

je předem prohraná bitva. Chamtiví deve-

lopeři si budou muset uvědomit, že zele-

ná není jen barva dolarů. Brendan Fraser,

hrdina dobrodružné trilogie Mumie, musí

v roli stavaře nového projektu obytných

domů čelit vzdoru těch, kteří jsou na

místě stavby doma. Těch, kteří chtějí ve

svém lese klid. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč
Vstupné v 17.45 h: 77 Kč

5. - 11.8. ve 20.00 h
ve středu 11.8 . též v 9.00 h                        

PREDÁTOŘI  
(PREDATORS, USA 2010, CP 8.7. 10, 108´,
do 15 let nepřístupný, akční/dobrodružný,
titulky, DD)

Devět lidí různého věku, pohlaví a národ-
nosti se probudí v džungli. Nevědí, jak se

tam dostali, neznají se. Jedno ale mají
společné - všichni jsou to rození zabijáci
- bývalí vojáci, trestanci, dobrodruzi. Brzy

zjišťují, že se jim bude jejich zkušenost
hodit. Džungle není jen tak obyčejná
džungle, ale planeta predátorů. A lidé

jsou na této planetě hrou určenou k roz-
ptýlení. Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

12. - 18.8. v 15.30 h

VZHŮRU DO OBLAK
(UP, USA 2009, 102´, přístupný, rodin-
ná/animovaná/komedie, české znění, DD) 
Carl tráví celý svůj život tím, že sní o pro-
zkoumávání světa a tom, že si život naplno
užije. Ale ve věku 78 let, když už to vypa-
dá, že pro něj život skončil, ho zvrat osudu
(a neodbytný 8letý průzkumník divočiny)
přivedou znovu k životu. Vstupné: 67 Kč

12. - 18.8. v 17.45 h
ve středu 18.8. též v 9.00 h

KAJÍNEK 
(ČR 2010, CP 5.8. 10, 107´, do 12 let
nevhodný, krimi/thriller, titulky, DD)
Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem
dvojnásobné vraždy, příběhem obháj-
kyně hledající nové důkazy, příběhem
podsvětí a jeho prorůstání do státní
správy i příběhem manipulace. Je Jiří
Kajínek obětí konspirace nebo chladno-
krevný zabiják? Snaží se dokázat svou

nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svěd-

ky? Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstan-

tin Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal

Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn,

Václav Noid Bárta, Deana Horváthová-

Jakubisková, Ken Dunken, Alice Bendo-

vá. Režie: Petr Jákl          Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

12. - 18.8. ve 20.00 h

VRAHOUNI 
(KILLERS, USA 2010, CP 24.6. 10, 93´,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)

On a ona se potkají na dovolené a vez-
mou se. Po návratu z dovolené je jejich
idylický život narušený podezřením, že

jejich sousedé jsou nájemní vrazi, kteří

je chtějí zavraždit. V hlavních rolích Kat-
herine Heigl a Ashton Kutcher.

Vstupné: 80 Kč

19. - 25.8. v 15.30 h

CHŮVA V AKCI
(SPY NEXT DOOR, USA 2009, 89´, pří-
stupný, komedie, české znění, DD)
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí,
že být špiónem je vlastně jen legrace

v porovnání s úkolem pohlídat tři děti.
Vstupné: 67 Kč  

19. - 25.8. v 17.30 a 20.00 h

ve středu 25.8. též v 9.00 h 

POČÁTEK  
(INCEPTION, USA/VB 2010, CP 22.6.10, 142 ,́
do 12 let nevhodný, akční/sci-fi, titulky, DD)
Uznávaný filmař Christopher Nolan nás
zavede do světa, kde hlavní protagonis-

ta dokáže cestovat do intimní a neko-
nečné sféry snů. Cobb je zkušený zlo-

děj. Je absolutní špičkou v umění zís-
kávání tajemství z hlubin podvědomí
během snění, kdy je mysl nejzranitelně-
jší. Cobb je díky této schopnosti vyhle-
dávaným hráčem v tomto zrádném světě
nové podnikové špionáže, ale zároveň je
také psancem, který musí obětovat vše,
co kdy miloval. U nás měl Počátek pre-
miéru 22. července 2010. V hlavní roli
Leonardo DiCaprio. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

26.8. - 1.9. v 15.30 h

JAK VYCVIČIT DRAKA  
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA
2010, 98´, přístupný, animovaná/rodinná/
komedie, české znění, DD)
Viděli jste už trojrozměrného draka?
A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost
v animované komedii ze studia Dream -
Works. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy
a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát
rozhodli pro podívanou, která je ve všech
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnověj-

ší dobrodružství se odehrává na drsném

Severu, který obývají ještě drsnější Vikin-

gové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jedno-

značně nejdrsnější. Vstupné: 67 Kč  

26.8. - 1.9. v 17.45 h

ve středu 1.9. též v 9.00 h  

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU  
(THE LAST AIRBENDER, USA 2010, CP
26.8. 10, přístupný, rodinný/dobrodruž-
ný/fantasy, české znění, DD)
Last Airbender je příběhem několika

bojujících národů - Vodní, Vzdušný

a Pozemský svět tu bojují proti zotročení

Ohňovými lidmi a klíčovou roli v těchto

válkách hrají poslední ze slavných Ava-

tarů, zvlášť tedy ten, co umí ohýbat

vzduch (airbender) a švihá nepřátele po

zádech v sexy kung-fu rytmu.

Vstupné: 80 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

26.8. - 1.9. ve 20.00 h  

A-TEAM      
(USA 2009, CP 17.6. 10, 119´, do 12 let
nevhodný, akční/komedie, titulky, DD) 

Máte problém? Podvedli vás, okradli,
ublížili vám? Najměte si A-Team. Tihle

čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikova-
nými a respektovanými členy elitní
armádní jednotky. Byli obdivováni pro

svůj mimořádný talent a schopnost
zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se

u toho byť jen trochu zapotili. To platilo
ovšem pouze do té doby, než byli nasa-
zeni do přísně tajné mise, která byla při-

pravena pouze k tomu, aby je dostala za
mříže. A tam měli zůstat po zbytek

života…                            Vstupné: 80 Kč
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Páteční odpoledne 4. června
v areálu Základní školy Kapitána
Jasioka patřilo dětem. Po deštivé
noci krásně vysvitlo sluníčko, které
také přispělo k tomu, že oslavy
Mezinárodního dne dětí mohly být
tak veselé. Účast Městské policie
a Policie ČR byla příjemným zážit-
kem pro všechny zúčastněné. Vidět
policejního psa v akci, vyzkoušet si
běh v neprůstřelné vestě pod
dohledem opravdických policistů,
to jsou zážitky! Ale paní učitelky
toho pro děti měly připraveno ještě
mnohem více: např. lanové cen-
trum, skákání v pytlích, hod na cíl,
šipky… Děti  obcházely stanoviště,
plnily své startovní lístky razítky

a své úspěchy potvrzovaly bonbó-
ny… Po odevzdání lístků si každé
dítě z tomboly odnášelo hezký
dárek. Rozzářené oči dětí a spoko-
jení rodiče byli velkou odměnou pro
paní učitelky, paní vychovatelku
a asistentku, které celou akci dlou-
ho a velmi  pečlivě připravovaly. Pro
šestnáct dobrodruhů akce pokračo-
vala až do rána! Opékání buřtů,
stezka odvahy, spaní ve škole
a společná snídaně - bylo odměnou
pro žáky, kteří celý rok chodili do
školní družiny. Všem dospělým,
kteří si ve svém volném čase přišli
hrát a také se při tom bavili, patří
velký dík.

Mgr. Petra Židková 

Koncem školního roku se žáci
čtvrtého ročníku ZŠ Gorkého
v Havířově vydali na exkurzi do
firmy Arboeko ve Smržicích
u Prostějova. Nejednalo se jen
o pouhou prohlídku pracoviště, ale
děti byly pověřeny důležitým úko-
lem - vybrat pod dohledem odbor-
níka dva stromy, které ozdobí
Zámecký park v Havířově.

Celá akce se uskutečnila pod
patronátem MmH. Firma Arboeko
se zabývá pěstováním, prodejem
a distribucí okrasných rostlin. Žáci
měli možnost si prohlédnout pěsti-
telské plochy s různě vzrostlými
dřevinami i záhony s keři a bylina-
mi. Zpestřením pro ně byla jízda na
speciálních zdvižných plošinách,
které se používají k řezu korun stro-
mů ve výškách. Pracovník firmy jim
ukázal některé zajímavosti z říše
rostlin - např. jinan dvoulaločný,
který žije na Zemi již od dob dino-
saurů. Po poradě s odborníky pak
děti s nadšením vybíraly dva
vhodné stromy pro naše město.
V Zámeckém parku poroste žluto-
listý jilm a červenolistý buk, které
při výběru zvítězily. Velkým favori-
tem byl také javor jasanolistý,
dětem se tak líbil, že jej nakonec
dostaly jako dar k výsadbě před
svou školu. Zástupci firmy se
s dětmi rozloučili dalším milým pře-
kvapením - každý dostal jehličnan

v květináči a nanuk pro osvěžení ve
slunečném dni.

Po návštěvě se náš autobus
vydal do blízké vesnice Čechy pod
Kosířem, která se chlubí secesním
zámkem s galerií J. Mánesa a jed-
ním z našich nejkrásnějších a nej-
cennějších parků. V něm děti při
procházce viděly asi 300 let starou
borovici osinatou. Tento druh patří
k nejstarším stromům na světě -
může se dožít až 4 500 let. Zvesela
a se zpěvem doprovázeným kyta-
rou jsme se vraceli zpět
do Havířova.
PaedDr I. Kurková, Mgr. L. Tulejová 

ZŠ Gorkého

Děti vybraly dva nové stromy pro Havířov

Den dětí jak má být na ZŠ Kapitána Jasioka

10. června 2010 vyvrcholila na
ZŠ Jarošova v Havířově práce žáků
v rámci školního dějepisného pro-
jektu Lidice… školní kronika
vypráví, který začal pátráním po
Lidických ženách, které před pade-
sáti léty naši školu navštívily. Zápis
o této návštěvě nebyl úplný, ale
naše hledání mělo úspěch, našli
jsme příbuzné obou žen a také
jsme se žáky Lidice i navštívili.

V Památníku Lidice jsme se set-
kali s oběma příbuznými, kteří nás
nejenom provázeli, ale svým
vyprávěním přiblížili tragický osud
Lidic. Pan Marek Veselý vzpomínal
na svou pratetu Miloslavu Žižko-
vou, pan Antonín Nešpor nevlastní
babičku Marii Kohlíčkovou
a maminku (snachu paní Koh-
líčkové). V nejednom oku se zrcad-
lila slzička...

V dalších hodinách si starší žáci
samostatně připravili referáty a pre-
zentace zachycující historická fakta
a okolnosti této tragické události,
přibližují historické i současné Lidi-
ce. Z žákovských prací vyzařuje cit
a úcta ke všem nevinným obětem
války. Děti dějepisného kroužku
realizovali výstavu k Lidické tragé-

dii, doprovázející i dětské výtvarné
práce s touto tematikou. Žáci
devátého ročníku v závěru školního
roku ještě navštívili muzejní expozi-
ci Památníku v Životicích, tzv. slez-
ské Lidice, kde byla nacisty
spáchána největší hromadná vraž-
da na Těšínsku.

Ve výuce dějepisu si žáci
důstojně připomněli tragický osud
této obce, zhlédli připravené pre-
zentace starších žáků, besedovali
a památku obětí uctili minutou
ticha.

Velice si vážím svých žáků, kteří
svou několikaměsíční prací se výz-
namně na pátrání a celém projektu
podíleli. Poděkování patří i všem
těm, kteří nám pomáhali.

Mgr. Šárka Zapalačová

Národní fotbalový stadion je
zatím jen snem českých fanoušků
a fotbalistů. Studenti Střední prů-
myslové školy stavební z Havířova
už ale mají jasno, jak by měl vypa-
dat. Z vlnité lepenky, která je ekolo-
gickým obalovým materiálem, totiž
za čtyři měsíce vyrobili stadion
podle svých představ. Splnili tak
zadání celostátní soutěže, kterou
pořádá počtvrté Svaz výrobců vlni-
tých lepenek ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s. a pod
záštitou Ministerstva životního pro-
středí. Pokud havířovský projekt
zvítězí, získají studenti 25 tis. Kč.

Svaz výrobců vlnitých lepenek
pořádá soutěž pro střední stavební
školy v ČR už počtvrté. Letošní
téma zní: „Národní fotbalový stadi-
on“. „V předchozích ročnících

vytvářeli studenti kopie již existu-
jících světových či regionálních sta-
veb. Přišel čas, aby zapojili i své
architektonické cítění, projevili svou
kreativitu a vytvořili něco úplně
nového,“ přiblížil důvody výběru
tématu zástupce Svazu výrobců
vlnitých lepenek Pavel Sobol.

Důležitým pravidlem je nutnost
pracovat výhradně s ekologickou
vlnitou lepenkou. Ostatní materiály
mohou studenti použít jen velmi
omezeně. „Stavby jsou důkazem,
že vlnitá lepenka, používaná
obvykle k výrobě ekologických
obalů, nabízí skutečně širokou
škálu využití,“ dodal Pavel Sobol.
Projektu se v letošním roce zúčast-
nil rekordní počet 15 středních
stavebních škol z celé ČR.

Duryňský Greiz:
V rámci každého výměnného pobytu se stu-

denti nejen setkávají, ale vždy pracují na určitém

projektu. Jejich letošním cílem se stalo oživení
tradice textilního průmyslu v regionu. Čeští stu-
denti se tak se svými německými partnery vyda-

li do muzea krajky ve městě Plauen.
V muzeu se dozvěděli o výrobě známé

plauenské paličkované krajky od počáteční zcela
ruční výroby až po dnešek. Ani dnes však nelze
lidský faktor ve výrobě zcela opomenout. Lidský

mozek musí navrhnout vzor a přenést ho na gra-
fickou kartu, podle níž pak stroj kousky vzoru

vyrobí. Celý vzor se pak musí opět tradiční

sešívací technikou spojit, protože ubrus

průměrné velikosti je strojem vyroben
v 70 dílech.

Zajímavá byla názornost muzejního výkladu,

možnost sáhnout si na malé cívky, na které se
dříve motala vlákna, vidět jednotlivé stroje v pro-
vozu.

Práci na projektu byl také věnován následující
workshop, kde část studentů zdobila skleněné
mísy kousky krajky, část pak připravovala dvojja-

zyčný leták, který by měl zvláště turistickou
veřejnost informovat o významných místech

regionu spojených s tradicí textilního průmyslu.

Kromě projektové práce studenti společně

navštívili Lipsko, užili si grilování s diskotékou
v budově školy a zažili také „poslední zvonění“
německých maturantů, které se od toho českého

příliš neliší.
Obě školy hodlají nadále udržovat partnerské

vztahy, o které je ze strany studentů také vždy

velký zájem, protože pobyty  v rodinách přispívají
k bližšímu kontaktu a umožňují uplatnění naby-
tých jazykových schopností v praxi.

Radmila Kubalová

ZŠ Jarošova: Den Lidic

GSH: Díky spolupráci škol studenti gymnázia poznávají Evropu 

Studenti z Havířova postavili 
národní fotbalový stadion
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Ziskem zlaté medaile
a sedmého místa skončila
účast děvčat ze ZŠ Jarošova
v národním kole soutěže
Mladý zahrádkář. Děvčata
soutěžila v kategorii mladších
žáků, o jejich skvělou přípravu
se starala Mgr. Marie Febrová,
která má na svém kontě již
celou řadu úspěchů v této
oblasti.

XXIII. celonárodní kolo soutě-
že „Mladý zahrádkář“ se konalo
v Kroměříži. Jde o nejrozsáhlejší
a historicky nejstarší vědomostní
soutěž, která začala již v roce
1981. Soutěž probíhala ve dvou
etapách. Soutěže se letos z celé
naší republiky zúčastnilo 74
účastníků rozdělených do dvou
kategorií na mladší žáky ze 4. - 6.
tříd a starší žáky ze 7. - 9. tříd.

Nejprve se psaly písemné testy,
po nich se účastníci museli
vypořádat s poznáváním rostlin,
chorob, škůdců a semen.

V kategorii mladších žáků se
národního kola za náš okres
zúčastnily dvě žákyně ze ZŠ
Jarošova v Havířově-Šumbarku
- Veronika Vavrušková a Daniela
Mlčúchová. Slavnostní vyhodno-
cení soutěže se konalo v sobotu
večer. Veronika Vavrušková
obsadila krásné 7. místo. Danie-
la Mlčúchová vybojovala pro
okres Karviná zlatou medaili již
podruhé. „Oběma děvčatům za
jejich vynikající výsledky blaho-
přeji, děkuji za vzornou repre-
zentaci a držím jim palce, aby
i v příštích letech obhájila před-
ní místa,“ popřála svým svěřen-
kyním Marie Febrová.

V Havířově vznikl 
projekt 

Společně
proti AIDS

Na území města vznikl pro-
jekt "SPOLEČNĚ PROTI
AIDS", nevznikl v Praze, Brně
ani Ostravě, ale právě a jen
v HAVÍŘOVĚ !!!  

Kampaň vznikla v dubnu roku
2010 a za 3 měsíce si našla
spoustu fanoušků, kteří jsou
pravidelnými diváky videospotů
s touto tematikou. „Natáčíme
videa na internet a jsme oprav-
du první v ČR, kteří takové videa
natáčejí. Naší "práce" si všiml
i Dům světla pro HIV pozitivní,
od kterých máme maximální
podporu a plánujeme natáčet
přímo v Praze s nimi.

Naše kampaň chce poukázat
na to, jak je virus HIV nebezpeč-
ný, že tento problém se týká nás
všech. A je jedno, kolik nám je
let,“ popisuje vznik projektu

vedoucí projektu Martin Kubín.
„Máme v plánu natočit velký
spot o cca 200 lidech a budeme
potřebovat oslovit lidi, kteří by
nás podpořili a přišli
s námi natáčet. Dobrovolníci se
nám mohou hlásit prostřednic-
tvím mailu. Také budeme potře-
bovat spolupráci se záchran-
nými složkami, o tom všem
budeme samozřejmě jednat.“ 

„Náš team je složen ze 6 lidí
- 2 jsou z Havířova, 3 z Karviné
a 1 z Českého Těšína, ale i přes-
to nápad vznikl v Havířově,
a proto je to hlavně havířovský
projekt,“ uvedl Martin Kubín.

„Samozřejmě hodláme spolu-
pracovat i s ostatními městy. Ale
i přesto chceme zachovat této
kampani karvinský osobitý ráz.
Je třeba o této nemoci mluvit
a nebát se. Protože kdo se bude
bát o ní mluvit, sám se stává
viníkem a "propagátorem" viru
HIV. Naše motto celé kampaně
to říká jasně:

NEJDE NÁM O SLÁVU 
- JDE NÁM O ŽIVOT !!!“

www.spolecneprotiaids.tym.cz

Více než tři stovky tipů, jak trávit

v Havířově volný čas, nabízí v současné době
Katalog volnočasových aktivit pro děti
a mládež v Havířově. Tato webová databáze

vznikla v Havířově v roce 2005 a stále se
rozšiřuje a doplňuje.

Poslední rozšíření se týkalo především ko-

merčních sportovišť a relaxace, takže v sou-
časné době už Katalog slouží nejen dětem, ale

také dospělým. Najdete zde jak tenisové, squas-

hové a badmintonové kurty, solária, posilovny,
masáže, solné jeskyně a podobně.

Výhodou Katalogu je rovněž fulltextový vyhle-
dávač, který pomůže najít mladým nebo i rodi-
čům pro svou ratolest ten nejvhodnější sport,

kroužek či klub.
Katalog volnočasových aktivit se aktualizuje

dvakrát ročně, vždy na začátku školního roku
a v pololetí. Začátkem září mohou organizace
zúčastněné v projektu zadat provedení změn na

svých stránkách, případně se mohou ozvat
i další zájemci, kteří zatím zájem o prezentaci
v Katalogu neprojevili.

Redakce RL upozorňuje na možnost
uveřejnění náboru dětí a mládeže do oddílů,
kroužků a klubů v Radničních listech na září.

Radniční listy na září mají uzávěrku 
12. srpna. Kontaktujte redakci RL:

redakce@havirov-city.cz   ☎ 596 803 398

Talent je i v tobě 
jen je třeba 
ho objevit!

hokejbalový klub HC Warriors
Havířov pořádá nábor 

dorostenců do hokejbalu
Tým HC Warriors Havířov pořádá

nábor žáků od 12 do 17 let. Přijď

i ty do nově se tvořícího týmu, který

bude hrát v nové sezoně
2010/2011 1. ligu staršího dorostu
Morava - Sever.

Zájemci mohou kontaktovat Pavla

Kalvodu - vedoucího týmu a trené-
ra dorostu na tel. 733 692 002
(po 18. hod.). Tréninky probíhají ve

čtvrtek od 17.00 hodin na hokejba-

lovém hřišti ve Stromovce, pod
Komerční bankou, změny se
dozvíte na klubovém webu.

Mužský tým hraje oblastní ligu

Morava - Sever, ve které obsadil
konečné 4. místo.

www.hcwarriors-havirov.banda.cz

Vítěz národního kola mladých zahrádkářů je opět ze ZŠ Jarošova

Foto: Marie Febrová

Katalog volnočasových aktivit připravuje aktualizaci
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Akce pro žáky II. stupně ZŠ
Moravská: DEN V EVROPSKÉ

UNII byla naplánována na jeden

květnový pátek, ale vše vlastně

začalo již v pondělí, kdy si jedno-

tlivé třídy vylosovaly jednu zemi

Evropské unie.

Poté dostali žáci čas do pátku,

aby si připravili všechny materiály

potřebné k dané zemi. V pátek ráno

začaly třídy pracovat na prezentaci

„své země“. Jedni nacvičovali

národní tance a zvyky, jiní vařili

typická jídla, další se učili cizí řeči

nebo stavěli model mešity. Každá

třída měla stanovený limit 5 minut,

aby předstoupila před odbornou

porotu a přesvědčila ji, že jejich

země je prostě nejzajímavější. A tak

se škola ocitla v Estonsku, Polsku,
Maďarsku, Lucembursku, na Maltě,

Slovensku i Kypru a v Lotyšsku.

Třídy mohly získat body navíc,

uspěly-li v testu všeobecných zna-

lostí, doplňujících otázkách z EU

nebo ze slepé mapy. Rozhodování

nebylo vůbec snadné. Každá třída

svou zemi pojala jinak a originálně.

Vše se nakonec podařilo. Všechny

třídy měly svou práci perfektní, ale

vyhrát mohla jen jedna v každé

kategorii.

Za 6. a 7. ročník zvítězila třída

7.A Mgr. Šárky Kubicové a za 8.

a 9. ročník třída 9.C Mgr. Olgy Mer-

tové. První cenou byl jednodenní

výlet do Prahy. Celý kolektiv naší

školy by chtěl touto cestou poděko-

vat paní ředitelce Elišce Tomíčkové,

která se této akce nezalekla a veli-

ce nás podpořila. A také všem

žákům za perfektní práci. Už teď se
těšíme, kam se vydáme příští rok!

Mgr. Anna Hladká, 
autorka projektu

Než skončil školní rok, uskutečni-
lo se v Domě kultury Leoše
Janáčka finále soutěže ZŠ Mlá-
dežnická hledá Superstar. 28. 5. se
o vítězství ucházelo deset finalistů.
Školní Superstar se stala Silvie
Hanzlíková z 8. B.

Při hledání pěvecké hvězdy se
zapojila celá škola. Atmosféra byla
vynikající. Finalisté se nezalekli
textu v angličtině, sáhli po lidové
písničce i po slavném hitu z reper-
toáru Karla Gotta. Zápas s trémou
většinou zvládli. Jejich výkony hod-
notila čtyřčlenná porota složená
z tří učitelů a jedné zástupkyně
z řad žáků. Oč byla méně jízlivá než
ta v televizní Superstar, o to víc
pochopení měla pro účinkující.
Vždyť mnozí z nich se ocitli s mik-
rofonem na velkém jevišti poprvé.
Hodnotil se nejen pěvecký výkon,

ale i pohyb zpěváků, schopnost
spolupracovat s živou kapelou
a navázat kontakt s obecenstvem
a mnoho dalšího. Stejně jako v tele-
vizní show však o vítězi rozhodly
hlasy diváků. Ani doprovodný pro-
gram nenudil. Soutěžící zpěváky
v něm vystřídali tanečníci, pěvecký
sbor, houslistka a někteří pedago-
gové, kteří v kostýmech vtipně při-
pomněli, jaké písničky se zpívaly
v době, kdy byli školáky.

Zda bude mít soutěž šťávu nebo
se utopí v nudě podstatně závisí na
moderátorech. Ukočírovat více než
dvouhodinové soutěžení by mohl
být oříšek i pro zkušenější
a ostřílenější  průvodce programem
než byli Marek Žerava a Kateřina
Chmelíková, oba ze 6. B. Oba mají
moderátorský talent.

Soutěž ZŠ Mládežnická hledá

Superstar s nápaditou dramaturgií

a téměř bez zaskřípění v realizaci

připravil pod vedením učitelek Gab-

riely Plachtové a Kateřiny Zechové

žákovský parlament. Snad by si i on

zasloužil malou „superstar“, proto-

že pustit se do podobné málo

vyzkoušené akce pro celou školu

chce kus kantorské jistoty a odvahy

a dobré realizační schopnosti. Po

vychytání některých chybiček by

měla být Superstar ZŠ Mládežnické

v příštím školním roce ještě lepší

než ta letošní.

Redakce školního časopisu 
Kamarádi

ZŠ Moravská: Den v EUZŠ Mládežnická objevila 
svou první Superstar

Základní škola na ul. Mánesova

v Havířově teď o prázdninách -

stejně jako všechny ostatní - odpo-
čívá a připravuje se na další školní
rok. Těší se, až její prostory v září

opět ožijí veselým smíchem ško-

láků. Žáci „Mánesky“ mají spoustu
důvodů chodit do školy vesele
a s radostí. I v dalším školním je

budou čekat zkušení pedagogičtí

pracovníci s jasnou vizí, kterou
každodenně naplňují, a to že:

„Škola bude pro děti příjemná
a bezpečná. Umožní jim zažít
úspěch a připraví je pro praktický
život.“ 

V duchu této vize byl vypracován
projekt financovaný z Evropského

sociálního fondu a státním rozpoč-
tem ČR, který dostal název „Svět

patří i nám“. Jeho realizace byla
zahájena v lednu 2010 a bude pokračovat i v dalších letech. Projekt je „ušitý na míru“ všem dětem a žákům školy,
tedy i těm s různými druhy postižení. Vhodně doplňuje vzdělávací proces na škole tím, že umožňuje žákům ještě

větší kontakt se světem. Do školy za dětmi chodili terapeutičtí psi, žáci měli možnost vyjíždět do stájí za koníčky,
uskutečnil se zájezd do Divadla loutek v Ostravě, navštívili  také  Archeopark v Chotěbuzi, Hornické muzeum Lan-
dek v Ostravě, Planetárium J. Palisy v Ostravě- Porubě, ZOO Ostrava… Tyto akce budou probíhat po celou dobu

grantu, takže je na co se těšit! Pedagogičtí pracovníci v rámci grantu zpracovávají také výukové materiály přímo
pro své žáky a mají možnost prohlubovat své odborné znalosti v plánovaných vzdělávacích akcích. A tak se i grant
podílí na naplňování vize školy a její žáci se učí, že svět patří i jim… 

Mgr. Hana Čadová, hlavní manažer projektu

Foto: Pavla Lampartová

ZŠ Mánesova: Svět patří i nám

Foto: archiv

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
ul. Mládežnická

nabízí ve škol. roce 2010/2011

JAZYKOVÉ KURZY
● angličtiny, francouzštiny, němčiny

● pro začátečníky i pokročilé
● pro děti i dospělé

Přípravu žáků 9. tříd 
k přijímacím zkouškám

jazyk český - matematika

Termín: říjen - duben

zápis do kurzů 
30.8. a 2.9. 2010 v 15 - 17 hod.

ve  vestibulu školy

☎ 596 411 063 nebo 776 745 301
irena.lukankova@zsmladeznicka.cz

www.zsmladeznicka.cz

Sdružení 

taoistického 

tai chi         
v České republice zve na

ukázkovou hodinu 

taoistického tai chi vnitřního

umění pro zdraví 

14. září 2010 v 16.30 hodin 

do tělocvičny ZŠ Školní,

Havířov-Šumbark.

Přezůvky s sebou.

Pravidelná skupina bude 

probíhat každé úterý 

od 21. září od 16.30 hodin.

www.taoist.cz
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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.

100/10
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0
101/10
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P Ř I J M U
pánské kadeřnice

do Savely - 737 132 393 1
0
5
/1

0

Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

Tel.: 606 328 595

AKCE: 30% sleva 
na čištění koberců a sedaček

9
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HODINOVÝ MANŽEL

P Ů J Č K Y
od 6 000 Kč - 200 000 Kč

736 279 118 1
0
4
/1

0

106/10

CELOROČNÍ PRODEJ RYB
V + K (pstruh, kapr aj.) 

možnost vlastního odlovu
prodej nástražních rybek,

pšenice, granulí

Otevřeno út, čt, pá 8.30 - 17 h
so, ne 8.30 - 14 h

ul. K Potoku (pod Šumbarkem)

Šenov ☎ 737 959 458
(Nejedná se o rybník u hlavní cesty,

odbočit dle tabulí u STK)

107/10

96/10

MALOVÁNÍ - ELEKTRO
ZEDNICKÉ PRÁCE

603 723 294
108/10

Masáže Studio Eva
klasická masáž, lymfodrenáž ruční,

přístrojová, baňkování, skořicové

zábaly, Indická (Ajurvédská) masáž

Prázdninová akce: při zakoupení

permanentky 9+1 zdarma, 11. masáž

50% sleva, 12. masáž opět zdarma!!!
Výhodný balíček: bahenní skořicový

zábal + lymfodrenáž přístrojem
Pneuven jen 320 Kč

Dlouhá tř. 491/51, Havířov-Město
Kadeřnictví Elis

Objednávky na tel.: 603 315 636

109/10

1
1
0
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Sítotisková firma na potisk 
textilu hledá schopného tiskaře

a přípraváře. Jen s praxí.
Volejte 777 286 830 Revenda

1
1
2
/1

0

zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

☎ 596 411 064

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.
Zahájení školního roku 2010/2011

ve středu 1. září 2010 od 14.00 

ZUŠ Bohuslava Martinů 
Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz, ☎ 596 813 128

nabízí 

ve školním roce 2010/2011
pro děti od 5 let výuku

v hudebním oboru, v literárně-dra-

matickém oboru, v tanečním
oboru (klasika, moderní tanec,

Maniak aerobik), ve výtvarném
oboru  (malba, grafika, keramika,
tvůrčí fotografie...)

Ve školním roce 2010/11 zahajuje
první ročník "Školy tvůrčí fotogra-
fie" a výuku klasického baletu pro

děti ve věku 5 - 8 let.

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí 

Zuzka Čapandová vybojovala účast na Krymu
V polovině června se na hvězdárně ve Valašském Meziříčí uskutečnilo

soustředění pro 15 nejlepších řešitelů finále letošního ročníku Astronomické

olympiády. Řešitelé byli podle věku rozděleni do 2 skupin: junioři a senioři.
V kategorii juniorů se soustředění zúčastnila i žákyně 9. B ZŠ Kudeříkové

Zuzana Čapandová. Hlavní náplní tohoto výběrového soustředění byly tři
bloky zaměřené na témata, která se vyskytují v úlohách Mezinárodní astro-

nomické olympiády (IAO). V každém bloku proběhla přednáška, po které
následoval seminář. Zde účastníci řešili příklady ve skupinách, a poté pre-
zentovali svá řešení příkladů ostatním. Každý blok byl pak ukončen píse-

mným testem. Na základě výsledků soustředění odborná komise navrhla
3 nejlepší řešitele z každé kategorie do reprezentace České republiky na
Mezinárodní astronomickou olympiádu. Českou reprezentaci bude tvořit

6 studentů (3 z každé kategorie). Účast v reprezentaci si zajistila i Zuzka
dosažením nejvyššího počtu bodů ve své kategorii. Jako jediná dívka tedy

v říjnu odjede spolu s dalšími 5 nominovanými studenty reprezentovat naši
republiku na Krym. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
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H a v í ř o v s k ý
Zlatý kahanec 

Jeden z nejrychlejších evrop-

ských  silničních  motocyklových

závodů na klasické přírodní trati se

ve dnech 21. - 22. srpna 2010 usku-

teční na proslulém Těrlickém okru-

hu u Havířova.

Závod byl v minulosti znám pod
názvem Karviná a míval ve své
době 1967 - 1990 na startu přední

světové a evropské jezdce.

Po osmnácti letech v roce 2008 se
za pomoci místních nadšenců tento
mezinárodní závod vrátil opět na

závodní scénu.

Letošní 27. ročník Havířovského
Zlatého kahance, který je součástí
nově vzniklého šampionátu přírod-

ních okruhů, přiláká na start okolo

200 českých a zahraničních jezdců
z Rakouska, Německa, Irska, Anglie,
Itálie, Francie, Finska, Polska, Slo-

venska a České republiky. Divácky

nejatraktivnější závody obou volných tříd do
a nad 600 ccm, kde se bude rozhodovat o cel-
kovém absolutním vítězi tohoto závodu, slibují

předem náramně napínavou  podívanou, zvlášť

když se na trati budou prohánět jezdci startující
v mistrovství světa endurance, irského šampio-
nátu přírodních okruhů nebo Alpen adria cupu.

Kompletní česká road racingová elita Michal
Dokoupil (loňský absolutní vítěz Havířovského
Zlatého kahance), Jiří Dražďák (pětinásobný

vítěz Hořických zatáček), Jiří Brož (předloňský

absolutní vítěz Havířovského Zlatého kahance),

Michal Chalupa, Petr Zrzavý, Marek Červený,

František Loučka, Vítězslav Bican, Josef

Duchan, Michal Jiroš, Přemek Glinz, Petr Schulz

bude vzdorovat ostříleným  zahraničním jezdcům

jakými jsou Rico Penzkofer (dvojnásobný vítěz

Havířovského Zlatého kahance třídy do 600
ccm), Udo Reichmann, Steve Mizera, Stefan

Holz, Henrik Voit, Klaus Peter Domke (D), Horst
Saiger (A) Victor Gilmore (GB) Jonathan Goets-

chy, Vincent Guillermin, Fabrice Miguet (F).
Ve třídě do 250 ccm GP to bude opět Henrik Voit
(D), který by měl udávat tempo závodu.

Ještě napínavější to bude ve třídě do 125 ccm
GP, kde se chystá hon na letos suverénního Pat-

rika Kolaře (CZ), který bude vzdorovat zdatné

domácí a německé konkurenci Lukáš Rážek,

Oldřich Podlipný (CZ), René Lohse, Steffen Grä-

mer (D). Ačkoliv má třída Sporproduction 125

ccm svůj oficiální mistrovský závod pouze na

motodromech, představí se všichni přední jezdci

této kubatury také na této super-

rychlé trati Havířovského Zlatého

kahance v čele s Radkem Lamichem,

Petrem Kolářem, Miroslavem

Sedlem, Radkem Chlíbkem, Pierem

Copou, Petrem Nečesaným

a nastávající mladičkou hvězdou tepr-

ve 15letou Anežkou Svobodovou.
V mistrovském závodě českého

šampionátu třídy Supermono se opět

očekává tradiční a souboj až po cílovou

pásku mezi dvojnásobným vítězem
Havířovského Zlatého kahance na Těr-
lickém okruhu německým matadorem

Johanesem Kehrerem a českou jednič-

kou Liborem Kamenickým.
Kromě současných rychlých

závodních motocyklů se představí

také historické závodní motocykly

vyrobené do roku 1972, a to ve
třídách do 175, 250, 350, 500 a 750
ccm. Chybět nebudou ani divácky

oblíbené sidecary, ve kterých by se měla po

roční přestávce objevit favorizovaná německá
posádka Klaus de Monte - Michael Werner.

Nedělní závody začínají již v 9.45 hodin

a nechat si tento motoristický podnik ujít by byla
nesmírná škoda! Více informací o tomto závodě,

včetně časového harmonogramu a startovní
listiny, naleznete na stránkách 

www. terlickyokruh.nolimit.cz

Dlouho očekávaná bitva mezi R. Penzkofrem (D) a M. Dokoupilem 
alias Indim opět letos na Havířovském Zlatém kahanci 

na Těrlickém okruhu!
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