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P O Z VÁ N K A
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova
pondělí 20. září 2010

v sále Kulturního domu Radost.
Interpelace a dotazy občanů 

jsou na programu od 12 hodin.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Evropský týden mobility v Havířově 
15. - 18. 9. 2010  MOTTO: „Prodluž si život, buď aktivní“ 

Havířovská pátračka a Kolečkování
Středa 15.9. od 15.00 hod. (Havířov-Šumbark, nám. ul. Moravská)

24 hodin Le Kotrmelec, Havířovská pátračka, Lety balonem a Kolečkování
Čtvrtek 16.9. od 15.00 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)

Evropský den bez aut (EDBA), Běh naděje a Finále Havířovské pátračky 
Pátek 17.9. od 8.30 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)

Útěk v řetězech a Adrenalin day
Sobota 18.9. od 13.00 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)

Podrobnosti na straně 4 a další na www.havirov-city.cz

Dobrá zpráva pro havířovské sportovce:

Začátkem nového školního roku se rozrostl počet

městských sportovních hal. Stavba nové haly u ZŠ

Žákovská je dokončena v termínu, stejně tak je

dokončená rekonstrukce dvou tělocvičen této
základní školy. Hala Žákovská je víceúčelová a je

určena pro hráče házené, basketbalu, volejbalu,

florbalu, futsalu i badmintonu. Sledovat zápasy zde

bude moci přes 360 diváků, samozřejmě i imobilní

občané.
Celková investice představuje 129 milionů korun,

oproti ceně uváděné v projektu se městu podařilo
ušetřit 10 milionů korun. Na výstavbu haly město

získalo dotaci z Regionálního operačního programu

Moravskoslezsko ve výši 92% celkových nákladů.
Stavba byla zahájena loni v září.

Do roka a do dne 

Havířov má další sportovní halu

Foto: Josef Talaš
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Památku nevinných obětí, 36 občanů Životic a okolních obcí, které
zavraždili příslušníci gestapa 6. srpna 1944, uctili účastníci pietního shro-
máždění u Životického památníku. Vzpomínkový akt uspořádalo město
Havířov spolu s Muzeem Těšínska, Městským kulturním střediskem,
Českým svazem bojovníků za svobodu a Kongresem Polaków v RC.

Soutěž Havířovský strom roku spěje do finále

- vyberte vítězný strom
Od 1. září na webových stránkách www.havirovmestostromu.cz

hlasujte o vítězném stromu! Vyberte ze šesti finalistů, který strom

získá titul Havířovský strom roku.

Uzávěrka soutěže Havířov v květech v poezii je 10. září! 
Do tohoto data můžete posílat své příspěvky pro soutěžní kategorie

báseň a povídka. Podmínky soutěže a přihlášky najdete na 

www.havirov-city.cz v sekci Havířov v květech v pravém menu.

Vzdělávání v oblasti nové agendy
Czech POINT

V souvislosti s realizací projektu „Vzdělávání v eGovernmentu v ORP

Havířov“, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, začnou školitelé

z řad úředníků Magistrátu města Havířova vzdělávat nejen své zaměst-
nance, ale také úředníky spádových obcí ORP Havířov v oblasti nové

agendy Czech POINT - Evidence obyvatel. Projekt je zaměřen na vzdě-

lávání v postupné implementaci eGovernmentu do praxe, a právě tato
agenda má návaznost na zavádění Základních registrů jako centrálních
registrů veřejné správy, které budou řešit dosavadní potíže související

s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází.

Sbor dobrovolných hasičů
Havířov-Město jako Místní jednota
Československého svazu požární
ochrany v Havířově byl založen
1. 7. 1956, pod vedením předsedy
Františka Putnáře. Dnešní sbor
dobrovolných hasičů má 68 členů,
z nichž 20 je ve výjezdové jednot-
ce, která je zařazena dle plošného
pokrytí okresu Karviná jednotkami
požární ochrany jako JPO III
s výjezdem do 10 minut. Každý den
několik členů drží tzv. pohotovost,
aby byl vždy výjezd personálně
zabezpečený a co nejrychlejší.
Současná moderní technika
JSDHO je tvořena cisternovou
automobilovou stříkačkou CAS 24
Renalt 4x4, dopravním automobi-
lem Renalt Master, nákladním auto-
mobilem Avia 31. V roce 2009 měla
jednotka 159 výjezdů, z toho
3 dopravní nehody, 2 plané popla-
chy, 55 požárů, 66 technických
pomocí, 33 živelných pohrom.
Je-dnotka sídlí ve zrekonstruované
požární zbrojnici v Havířově-Šum-
barku, kterou dostali podnájmem
roku 1991. Každé pondělí se
je-dnotka schází k zabezpečení
organizačních záležitostí a každou
středu prochází odborným škole-
ním a výcvikem. Velkým přínosem
je, že se jedno zásahové družstvo
s technikou každý měsíc účastní
odborných stáží na hasičské stanici
HZS MSK Havířov, kdy pod vede-
ním profesionálních kolegů se

účastní výcviku i výjezdů, a tím
zvyšují svoji akceschopnost.

Práce sboru je dobrovolná, ale to
neznamená, že by byla prováděna
amatérským způsobem či druhořa-
dá. Odbornost a akceschopnost je
vysoce kladně hodnocena vedením
HZS MSK i Magistrátu města
Havířova, kdy je snaha vybavovat
jednotku moderními technickými
prostředky. Jednotka je pravidelně
a často nasazována v první linii
společně s profesionály. U zásahu
nesmí být poznat, kdo se hasičinou
živí a kdo ji má jako koníčka, neboť
v ostrém nasazení musíme být
všichni profesionálové. Tím naplňu-
jeme heslo našich předchůdců:
Vlasti k ochraně, bližnímu ku pomo-
ci. Úkoly postavené před sbor
nejsou lehké a neobejdou se obě-
tavého nadšení členů, kteří bez
nároku na odměnu věnují svůj volný
čas k údržbě techniky a zbrojnice,
zásahům, mladým hasičům i spol-
kovému životu. Za to jim patří
upřímný dík. Budoucnost sboru
spočívá v získávání nových aktiv-
ních členů, kterých nikdy není dost.
Zájemci mají možnost se kdykoliv
přihlásit na internetových strán-
kách: www.sdh-havirov.cz

popřípadě ☎ 606 343 380 nebo
osobně každé pondělí od 18 hod na
zbrojnici na ulici Požárnická
19 vedle restaurace Tříska.

Emanuel Došlík ml., 
David Dvořáček, DiS.

CHCETE POMÁHAT LIDEM??? STAŇTE SE  DOBROVOLNÍKEM !!!

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA HLEDÁ DOBROVOLNÍKY 

PRO DOMOVY SENIORŮ A HELP KLUB V HAVÍŘOVĚ 

CO VÁM DOBROVOLNICTVÍ NABÍZÍ? 
Můžete smysluplně využít 2 - 3 hodiny svého volného času týdně.
Uplatníte své schopnosti, dovednosti a nadšení pro dobrou věc.

Získáte nové kontakty a možná i přátelství.

ČEKÁ VÁS NAPŘÍKLAD

Společné povídání se seniory ● Hraní šachů nebo jiných her 
Čtení knih ● Doprovody na procházkách 

ZAJISTÍME VÁM 
Školení ● Pojištění ● Supervizi 

KONTAKT: dchavirov@adra.cz           ☎ 731 406 851

Mamografický screening

znovu v havířovské nemocnici
NsP Havířov získala „Doporučení Ministerstva zdravotnictví k pro-

vádění screeningové mamografie“ - vyšetření prsů.
Od r. 2003 tato vyšetření havířovská nemocnice neprováděla. Prvotní

impuls pro znovuzískání akreditace na provádění mamografického scree-
ningu vzešel od samotných pacientek. V Havířově přibývá žen v určité
věkové a rizikové kategorii a ne každá má možnost (ať již ze zdravotních,

časových či jiných důvodů) za tímto vyšetřením cestovat do několik desítek
kilometrů vzdáleného centra např. Ostravy. Mnoho žen vyšetření nepodstoupí
a do mamologické poradny se dostávají až ve chvíli, kdy už je pozdě.

Neméně důležitý byl krok onkologické organizace INNA, která podpoři-
la svými podpisy (přes 600 pacientek) žádost o znovupřidělení statutu
screeningového pracoviště radiodiagnostického oddělení NsP Havířov.

SDH Havířov Město se představuje I

16. srpna zemřel ve věku 84 let
Doc. RNDr. Radim Prokop, CSc.

Radim Prokop byl vysokoškolský pedagog

a vědecký pracovník, profesním zaměře-
ním historik, hospodářský a sociální geo-
graf  a sociolog.

Je autorem či spoluautorem více než čtyř

desítek knižních publikací a mnoha odbor-
ných studií. Dlouhá léta se věnoval proble-
matice nových měst u nás i v zahraničí,

v posledních letech sledoval otázky spole-

čenské transformace do nových demokra-
tických podmínek a národnostní struktury
z pohledu středoevropské integrace.

Radim Prokop se narodil v Brušperku.
V Havířově bydlel od roku 1955, a tak není divu, že jeho jméno najdeme
také pod celou řadou publikací věnovaných městu. Z jeho pera vyšla také

kniha o Havířovu vydaná k padesátiletému výročí města. Svou lásku
k městu, které se mu stalo druhým domovem, vyjádřil také v autobiogra-
fii Malé ohlédnutí za vzpomínkami života. V roce 2005 byla Radimu

Prokopovi udělena Cena města Havířova za celoživotní přínos našemu
městu.

Foto: Josef Talaš
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Zkontrolujte 

si platnost 

řidičského průkazu
Do konce roku 2010 jsou řidiči

povinni vyměnit řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000. Uplynutím stano-
vené doby pro jejich výměnu řidič-
ské 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 poplat-
ku. Pro výměnu je nutné předložit
platný občanský průkaz, jednu foto-
grafii o rozměrech 3,5×4,5 cm

a řidičský průkaz, kterému končí

platnost. Lhůta pro vydání nového

řidičského průkazu je do 20 dnů

(popř. do 5 pracovních dnů po úhra-

dě 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 vý-

měnu již nyní, kdy lidé nebudou

muset čekat ve frontách.

Informace pro podnikatele
Dnem 1.7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech.Tímto zákonem se kromě jiného mění §17 živnostenského
zákona a zavádí se identifikační číslo provozovny (IČP).

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení o zahájení provozování živ-

nosti v provozovně, přidělí provozovně IČP poskytnuté správcem základ-

ního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živ-

nostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP informuje

podnikatele.

Provozovně zřízené před 1.7. 2010 přidělí živnostenský úřad IČP nejpo-

zději do 1.7. 2011, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Nejpoz-ději

po uplynutí 1 měsíce po uplynutí této lhůty je pak podnikatel povinen IČP

začít užívat, tzn. provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena mj.

obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho

identifikačním číslem osoby a nově identifikačním číslem provozovny.

Nově otevřené kontaktní místo pro cizince v Havířově 
v Občanské poradně Slezské diakonie

Pro všechny cizince ze zemí mimo EU, kteří v České republice pobývají v rámci dlouhodobého nebo

trvalého pobytu, se od 12.7. 2010 otevírá nová bezplatná možnost jak řešit problémy spojené s životem
v České republice.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj otevírá ve spolupráci s Občanskou poradnou

Slezské diakonie kontaktní místo v Havířově. Cílem je vyjít vstříc potřebám klientů a zvýšit dostupnost nabízených
služeb. V rámci své činnosti poradna nabízí zdarma poradenskou a informační činnost v klíčových oblastech jako
náležitosti pro pobyt, sociální pomoc a dávky, zdravotní péče a zdravotní pojištění, bydlení, pracovní trh a další.

Dále je schopna zprostředkovat bezplatné právní poradenství, kurzy českého jazyka a v neposlední řadě nabíd-

nout sociokulturní kurzy a besedy dle zájmu klientů (orientace v každodenních situacích, komunikace s úřady
a zaměstnavateli, atd.).

Poradnu naleznete na adrese Opletalova 4/607 v Havířově a pro cizince je otevřena každé pondělí v době

od 15 do 18 hodin. Více informací můžete také získat na www.integracnicentra.cz 

Stanoviště kontejnerů

31.8. - 2.9. 
Na Nábřeží - let. kino, Školní 

(v zatáčce u lesa), 
Kpt. Jasioka ZŠ,

Petřvaldská (pož. zbroj.), Točitá,
Na Dolanech, Lazecká (u lesa) 

3.9. - 6.9. 
U Topolů, U Pískovny,  

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

J. Kotase-točna

7.9. - 9.9. 
Dl. třída-Terasa, E. Krásnohorské

(u vjezdu do ul. Kollárova),

Osinky-Podélná, Mládežnická,
Ladova, Mládí, Staniční

10.9. - 13.9. 
Na Pavlasůvce, U hřiště, 

Nový Svět - odbočka před
zatáčkou k zahrádkářské osadě,
Hraniční, Květná, Železničářů,

Vrchlického 

14.9. - 16.9. 
M. Pujmanové, A. Staška, 
Sadová, Radniční, Klidná, 
Švabinského, Kpt. Vajdy

17.9. - 20.9. 
U lesa, Družstevnická, E. Holuba,
K. Světlé - Luna, Selská, Větrná,

B. Němcové

21.9. - 23.9. 
Místní, Kubelíkova, Na Kempách,

Soví, Prachatická x Nad Tratí,

Ostrovského, M. Kudeříkové

24.9. - 27.9. 
Na Pacalůvce, 1. máje, Alšova,

Želivského, P. Bezruče, 
G. Svobody, Kosmonautů

28.9. - 30.9. 
Mládí, Letní, Fryštátská, Hálkova,

U Pošty, J. Gagarina, 
Okrajová - parkoviště

Harmonogram přistavení VPK září 2010 

Sociální služby 
města Havířova 
informují 
Centrum 

drogové pomoci

Hledáte podporu při řešení
sociálních a zdravotních
obtíží, do nichž jste se dostali
vy či vaši blízcí v důsledku
užívání nealkoholových drog?

Můžete využít služeb Centra
drogové pomoci (dále jen CDP),
které je jedním ze zařízení
příspěvkové organizace Sociální
služby města Havířova. CDP
poskytuje kontaktní a poradenské
služby již od roku 1994.

Služby jsou poskytovány všem
osobám, které jsou starší 15 let
a různě experimentují nebo
užívají nealkoholové drogy. Taky
rádi poskytneme radu rodičům,
partnerům a jiným blízkým oso-

bám, kteří potřebují orientaci

v problematice drog a odbornou

pomoc. Chceme vás podpořit při

řešení různých problémů, se kte-

rými si nevíte rady - zdraví, rodi-

na, vztahy, bydlení, úřad práce

apod. Nepotřebujete žádné

doporučení od lékaře či jiné insti-

tuce, nemusíte sdělovat své

osobní údaje. Můžete zůstat ano-

nymní, všechno je dobrovolné

a bezplatné.

Provozní doba: pondělí až

pátek od 8.00 do 15.00 hodin.

V pondělí a ve středu od 15.00

do 18.00 je vymezen čas na indi-

viduální a rodinné poradenství

a sociální práci - je vhodné se

objednat. Sídlíme v rodinném

domku na ulici Hřbitovní 12
v Havířově-Šumbarku.

Kontakt:

☎ 596 884 854, 602 715 805
e-mail: cdp@ssmh-havirov.cz
web. stránky: www.ssmh.cz

Dostanete se k nám autobu-
sem MHD č. 401, 405, 411, 416 -
zastávka 2. etapa U hřbitova.
Autem to je první odbočka doleva
za OD Tesco, směr Orlová.
(viz mapka)
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Havířovská pátračka a Kolečkování
Středa 15. 9. od 15.00 hod. (Havířov-Šumbark, nám. ul. Moravská)
Znalost Havířova i fyzickou kondici prověří všichni účastníci Havířovské
pátračky. V této soutěži má šanci uspět každý, kdo se kolem sebe jen tro-
chu dívá a zajímá ho dění v Havířově a navíc na tom není špatně s fyzic-
kou kondicí. Hraje se o mobilní telefon a do pátečního finále se z tohoto
kola dostane ten, kdo nejlépe zvládne pátrací trasu Šumbarkem. Od
sedmé večerní dojde na loni velmi oblíbené Kolečkování, opět se za dozo-
ru profesionálů všichni zájemci mohou projet Šumbarkem na jakýchkoliv
dopravních prostředcích na vlastní pohon. K dispozici bude i půjčovna in-
line bruslí - vlastní brusle jsou samozřejmě výhodou…
Součástí odpoledne bude zábavný program pro děti včetně divadelního
vystoupení a zejména speciálně připravené Adrenalinové aktivní cen-
trum se vstupem zcela ZDARMA. Mimo klasické oblíbené atrakce jako
skákací hrad, či trampolína, nabídne ještě nafukovací klouzačku Titanic,
novinkovou prolézačku Ještěra, či atraktivní Bungee running. Aby si děti
mohly alespoň na chvíli odpočinout, budou připraveny i fyzicky nenáročné
disciplíny - dopravní prostředky na elektrický pohon - AKU autíčka a zejmé-
na Segway Human Transporter, který pracuje na bázi pohonu vyvinutého
NASA pro pohyb na planetách mimo zemi.

24 hodin Le Kotrmelec, Lety balonem
Havířovská pátračka a Kolečkování
Čtvrtek 16. 9. od 15.00 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)
I v druhém kole Havířovské pátračky dojde na prověření znalostí Havířo-
va a fyzické kondice soutěžících. Kdo neuspěl v kole prvním, může své
znalosti Havířova a fyzičku prokázat tentokrát v centru města a postoupit
do pátečního finále o mobilní telefon. Poprvé se ve čtvrtek v Havířově
bude konat soutěž 24 hodin Le Kotrmelec, jejíž název sám mnohé napo-
vídá. Půjde o pokus provádět kotouly na náměstí rovných 24 hodin v kuse!
Zapojit se může každý, kdo půjde okolo, nebo sem zamíří a pomůže
k vytvoření nového rekordu. První kotoul metneme v 17.00 hod. a pojede
se i v noci až do páteční páté odpolední. Od sedmé večerní pak i v centru
města dojde na Kolečkování, včetně půjčovny in-line bruslí. Kdo se
chce společně projet centrem města, může k tomu samozřejmě využít
i jiné dopravní prostředky na vlastní pohon. Nebo může díky firmě
Ha-Balloons vyzkoušet let horkovzdušným balonem.

Odpoledne zpestří zábavný program pro děti včetně divadelního vystoupe-
ní a také Adrenalinové aktivní centrum. Během celého programu se
budou na náměstí prezentovat havířovské neziskové organizace.

Evropský den bez aut (EDBA), Běh naděje
a Finále Havířovské pátračky 
Pátek 17. 9. od 8.30 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)
Páteční Evropský den bez aut zahájí již o půl deváté tradičně Během nadě-
je žáci havířovských škol. Během dopoledne je pak čeká i obohacené
Adrenalinové aktivní centrum a možnost projet se na raritních jízdních
kolech. Po celý den bude v Havířově MHD zdarma, proto by i ti nejzavilej-
ší fanoušci motorových vozidel mohli své miláčky nechat na jeden den
odpočívat doma. Během celého dne budeme stále bojovat o ustanovení
nového rekordu v „kotrmelcování“ v rámci soutěže 24 hodin Le Kotrme-
lec. Kotouly přestaneme metat v 17.00 hod., kdy dojde rovněž k vyhlášení
dosaženého výsledku. Odpoledne zpestří vystoupení dvou oblíbených
havířovských rockových skupin a VELKÉ FINÁLE Havířovské pátračky,
kdy rovněž v 17.00 hod. ten nejlepší „pátrač“ získá vysněný mobilní telefon.
Během celého programu se budou navíc na náměstí prezentovat havířov-
ské neziskové organizace.

Útěk v řetězech a Adrenalin day
Sobota 18. 9. od 13.00 hod. (Havířov-Město, náměstí Republiky)
Velkým vrcholem sportovního snažení všech Havířovanů by mělo být
sobotní odpoledne, kdy se na náměstí Republiky objeví ti nejotrlejší.
V rámci pátého ročníku vězeňského desetiboje se zde utkají o hlavní ceny
milovníci adrenalinu, kteří budou muset zdolat mnohakilometrovou utaje-
nou trasu plnou drsných překážek. Nicméně je připraven i bohatý dopro-
vodný program pro jejich fanoušky, či návštěvníky akce. Po celé odpoledne
bude ZDARMA k dispozici zmíněné Adrenalinové aktivní centrum obo-
hacené pro dospělé o osmimetrovou profesionální Horolezeckou stěnu, či
neméně náročné Kohoutí zápasy. K poslechu budou po celé odpoledne
vyhrávat oblíbené havířovské rockové kapely a dojde i na ukázky zásahů
proti nekalým živlům. Akce nese podtitul „útěků z řetězů závislostí všeho
druhu“, proto zde tradičně najdou radu všichni, kdo se s podobnými jevy ve
svém okolí setkávají… Více o soutěži i možnosti se přihlásit na
www.utekvretezech.com

GSH: Díky spolupráci škol 
studenti gymnázia poznávají Evropu 

Italské Collegno:
Pobyt byl završením dalšího dvouletého cyklu spo-

lupráce mezi naším gymnáziem a školou Anny Fran-

kové, která probíhá v rámci projektu „Friendship and

Sympathy at Scholl“. Během školního roku se spolu-
práce v anglickém jazyce soustřeďuje na tvorbu
a výměnu projektů na různá témata, a tak žákům pro-

střednictvím přátelských kontaktů umožňuje nejen

rozvíjet znalost anglického jazyka, ale především
získávat poznatky o životním stylu, kulturních tradicích
a historii i současnosti Itálie. Po loňském vydařeném

pobytu Italů u nás strávila skupina třiceti studentů

a dvou vyučujících příjemný týden poznáváním Col-
legna i hlavního města regionu Piedmont Turína.
Navštívili jsme královský palác savojských panovníků

a nádherné zahrady, středověký klášter a repliku stře-
dověké vesnice, historické centrum Turína s palácem

Madama a katedrálu Duomo, ve které bylo právě
vystavováno proslulé Turínské plátno. Měli jsme i uni-
kátní příležitost prohlednout si interiéry starobylé turín-

ské radnice. Rodiče, vedení školy i města nám díky
skvělé organizaci a vřelému přístupu připravili neza-

pomenutelné zážitky. Už teď se studenti těší na spo-
lupráci s novými italskými kamarády v novém školním
roce. Mgr. Hana Lužná a Mgr. Eva Zdráhalová

MOTTO:„Prodluž si život, buď aktivní“
Netradiční program, naprosté novinky a opravdu hromadu sportovní zábavy nabídne letošní Evropský týden mobility v Havířově! Rodiny

s dětmi si společně užijí sportovní výkony i poznání, recesisté budou bojovat o zdolání netradičního rekordu v „24 hodin Le Kotrmelec“,
milovníci adrenalinu si zase užijí nejdrsnější disciplíny v již pátém ročníku vězeňského desetiboje „Útěk v řetězech“!

…více na www.havirov-city.cz

Hod kroužků

na nosorožce,
hmatové hádan-
ky aneb co je ve

sloním chobotu,

hod šelmě do
tlamy a spoustu
další cirkusové

zábavy prožily

rodiny s dětmi se
zdravotním posti-
žením v zahradě

Poradenského

střediska pro
rodinu a dítě
„RaD“, na ul.

A t r i o v á
v Havířově, kde

se konala 

15. 7. 2010

tradiční zahradní slavnost na téma „Cirkus RaDovan“.

Specialitou akce bylo interaktivní divadlo „Modrý slon“, v němž si děti a mladí lidé tvořili vlastní cirkus,

a stánek s cukrovou vatou. Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je jedním ze zařízení Sociálních
služeb města Havířova. Poskytuje sociální služby rodinám s dětmi s postižením. Jedná se o služby
odborného sociálního poradenství, rané péče „RaD“ a odlehčovacích služeb „RoRýs“. Zaměřuje se pře-

devším na oblast augmentativní a alternativní komunikace a problematiku autismu.

Foto: Bohdana Herzánová
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O    Z    N    Á    M    E    N    Í

O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB  DO  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HAVÍŘOVA 

Primátor města Havířova podle § 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o  z  n  a  m  u  j  e  :

M A G I S T R Á T   M Ě S T A   H A V Í Ř O V A

1. Volby do Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 

v pátek  15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích města Havířova
jsou určené volební místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Havířově.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky, platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde - li o cizin-
ce, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu  
hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

6. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zajištění pořádku
a důstojného průběhu hlasování  jsou závazné pro všechny přítomné
ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.

V Havířově dne  22. 7. 2010

František  C H O B O T, v. r.
primátor

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část  Havířov-Město
okrsek 
1. ZUŠ B. Martinů Na Schodech 1 Havířov-Město
2. Asterix - Středisko volného času Na Nabřeží 41 Havířov-Město
3. Základní škola                                             A Svornosti 4 Havířov-Město
4. Základní škola                                  B Svornosti 4 Havířov-Město
5. Mateřská škola Československé armády 5 Havířov-Město
6. Gymnázium                                         Komenského 2 Havířov-Město
7. Základní škola                                      A Gorkého 1 Havířov-Město
8. Základní škola B Gorkého 1 Havířov-Město
9. Mateřská škola A Místní 3 Havířov-Město
10. Mateřská škola B Místní 3 Havířov-Město
11. Mateřská škola U Stromovky 60 Havířov-Město
12. Mateřská škola Radniční 7 Havířov-Město
13. ROSA - Dětský denní stacionář Lípová 12 Havířov-Město
14. Městská knihovna Pavlovova 2 Havířov-Město
15. Mateřská škola Lípová 15 Havířov-Město
16. Vysoká škola sociálně správní A Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město
17. Vysoká škola sociálně správní B Vítězslava Nezvala 1 Havířov-Město
18. Mateřská škola Karla Čapka 8 Havířov-Město
19. Základní škola                            C Svornosti 4 Havířov-Město
20. Společenský dům Reneta                            A Dlouhá třída 19 Havířov-Město
21. Společenský dům Reneta                     B Dlouhá třída 19 Havířov-Město
22. Střední průmysl.škola elektrotechnická Makarenkova 1 Havířov-Město
23. Základní škola                                      A 1.máje 10a Havířov-Město
24. Základní škola                                      B 1.máje 10a Havířov-Město
25. Základní škola                                      C 1.máje 10a Havířov-Město
26. Školní jídelna                                     Majakovského 8a Havířov-Město
27. Základní škola                                      A Žákovská 1 Havířov-Město
28. Základní škola                                      B Žákovská 1 Havířov-Město
29. Základní škola Mánesova 1 Havířov-Město
30. Mateřská škola Švabinského 7 Havířov-Město
31. Klub Bambino Astronautů 9 Havířov-Město
32. Základní škola                                      A Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
33. Mateřská škola Horymírova 7 Havířov-Město
34. Asterix - Středisko volného času Marušky Kudeříkové 14 Havířov-Město
35. Domov Seniorů Havířov                               B Jaroslava Seiferta 14 Havířov-Město

Voleb. Místnosti pro hlasování pro část Havířov-Bludovice
okrsek 
36. Mateřská škola Přímá 8 Havířov-Podlesí
37. Základní škola Selská 14 Havířov-Bludovice
38. Dům PZKO U Zborůvky 12 Havířov-Bludovice

Voleb. Místnosti pro  hlasování  pro část  Havířov-Podlesí
okrsek
39. Základní škola                                      A Mládežnická 11 Havířov-Podlesí
40. Základní škola                                      B Mládežnická 11 Havířov-Podlesí
41. Základní škola Františka Hrubína 5 Havířov-Podlesí
42. Vzdělávací akademie                            A Tajovského 2 Havířov-Podlesí
43. Mateřská škola Balzacova 2 Havířov-Podlesí
44. Gymnázium Studenská 11 Havířov-Podlesí
45. Vzdělávací akademie                            B Tajovského 2 Havířov-Podlesí

46. Kulturní dům Leoše Janáčka Dlouhá třída 46 Havířov-Podlesí
47. Mateřská škola Kosmonautů 4 Havířov-Podlesí
48. Mateřská škola Emila Holuba 7 Havířov-Podlesí
49. Mateřská škola Čelakovského 4 Havířov-Podlesí
50. Střední průmyslová škola stavební         A Kollárova 2 Havířov-Podlesí
51. Střední průmyslová škola stavební          B Kollárova 2 Havířov-Podlesí
52. Základní škola                                      A Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
53. Základní škola                                      B Karolíny Světlé 1 Havířov-Podlesí
54. Základní umělecká škola                       A Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí
55. Základní umělecká škola                       B Jaroslava Vrchlického 1a Havířov-Podlesí

Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Šumbark
okrsek 
56. Střední škola řemesel a služeb Opletalova 5 Havířov-Šumbark
57. Základní škola                                      A Školní 1 Havířov-Šumbark
58. Základní škola                                      B Školní 1 Havířov-Šumbark
59. Klub důchodců Wolkerova 4 Havířov-Šumbark
60. Základní škola Jarošova 33 Havířov-Šumbark
61. Domov Havířov Lidická 52c Havířov-Šumbark
62. Mateřská škola Mládí 23 Havířov-Šumbark
63. Základní škola                                     A Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
64. Základní škola                                     B Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
65. Základní škola                                     C Marie Pujmanové 17 Havířov-Šumbark
66. Základní škola                                     A Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
67. Základní škola                                     B Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
68. Mateřská škola Petřvaldská 32 Havířov-Šumbark
69. Základní škola                                     C Generála Svobody 16 Havířov-Šumbark
70. Mateřská škola Moravská 14 Havířov-Šumbark
71. Základní škola                                     A Moravská 29 Havířov-Šumbark
72. Základní škola                                     B Moravská 29 Havířov-Šumbark

Voleb. Místnosti pro hlasování  pro část  Havířov-Prostřední Suchá
okrsek
73. Hotelový dům Impuls                            U Hřiště 13b Havířov-Pr. Suchá
74. Základní škola A Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá
75. Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kapitána Jasioka 50 Havířov-Pr. Suchá
76. Základní škola B Kapitána Jasioka 57 Havířov-Pr. Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Dolní Suchá
okrsek
77. Mateřská škola U Školy 17 Havířov-Dol. Suchá

Voleb. Místnost pro hlasování pro část  Havířov-Životice
okrsek 
78. Základní škola Zelená 2 Havířov-Životice

Voleb. Místnost pro hlasování  pro část  Havířov-Dolní Datyně
okrsek
79. Správní budova Občanská 1 Havířov-Dol. Datyně

V Havířově dne  22. 7. 2010
František  Ch o b o t, v. r. primátor města 
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Sochaři ze šesti zemí dorazili právě včas 13.8. do
Ostravy a byli překvapeni, jak pěkné místo je Hornické
muzeum pod vrchem Landek. Uvítání a představení
sochařů četným návštěvníkům se odehrálo za atelié-
rem organizátora sympozií sochaře a restaurátora
Mgr. A. Martina Kuchaře. Mezi vzácnými hosty, zástup-
ci médií, sponzory i příznivci sochařského umění
nechyběli samozřejmě zástupci Havířova, náměstek
primátora Ing. Eduard Heczko a pracovnice odboru
školství a kultury. Havířov má totiž také malý sochařský
park v centru města, ve kterém  letos přibude další dílo
ze sympozia. Proto je také sponzorem této veliké mezi-
národní akce.

Účastníky letošního Mezinárodního sympozia, které
potrvá celý měsíc/ do 10. 9. 2010/, jsou výborní socha-
ři středního a mladšího věku z Číny, Polska, Gruzie,
Japonska, Slovenska a Čech. Budou vytvářet svá díla
v božanovském pískovci, slezském mramoru a žule.

Na sympozium musí organizátor navézt vždy asi
65 tun kamene, což je pěkná porce. Každý si již vybral

svůj několikatunový kámen a pomalu začínají všichni
ztvárňovat svoje představy. Zatím se neví, kdo se roz-
hodne pro sochařský park v Havířově, ale v některých
příštích listech budeme ještě podrobněji informovat.
Dnes snad jen tolik, že Mezinárodní sochařské sympo-
zium v Ostravě-Petřkovicích v areálu Hornického
muzea je po celou dobu přístupné veřejnosti. /hak/

Členové včelařského kroužku ani

o prázdninách nezaháleli. Hned

první sobotu prázdnin vyrazili na
exkurzi do sousedního Šenova
k chovateli včelích matek Ing.

Supovi. Tam se seznámili s postu-

pem chovu matek, pomůckami pro
tento chov včetně značení matek,
a také si značení mohli vyzkoušet.

Všichni byli z pobytu na včelnici

nadšeni a nechtělo se jim ani
odcházet.

Včelařský kroužek se scházel po

celou dobu prázdnin. V tomto obdo-

bí je soustředěna pozornost na
správnou přípravu včelstev na
zimu, to znamená včas zakrmit

a hlavně provést léčbu. Léčba se

bude provádět v každé organizaci
v celé republice, pod dohledem
veterinární správy proti varroáze.

Varroáza je parazitární onemocnění
včelího plodu a dospělých včel

vyvolané roztočem Varroa jakobso-
ni. Onemocnění patří mezi nebez-
pečné nákazy.

Díky Státní veterinární správě,
Výzkumnému ústavu včelařskému

v Dole, finanční pomoci minister-
stva zemědělství, řadě obětavých
funkcionářů a členů svazu je dislo-

kováno celé území naší republiky

a usměrňovaná léčba je jedna
z nejlépe organizovaných na světě.

Dodržování zásad a postupů

Státní veterinární správy zaručují,
že v medu nejsou žádná rezidna
amitrazu.

Jiří Vavřík

Fitcentrum 
HEAT TEAM

Junácká 3,

Úřad práce Havířov
nově nabízí

cvičení pro děti předškolního
věku (4 - 6 let), souběžně 

pro rodiče možnost cvičení
v H.E.A.T. programu 

každé pondělí od 20.9.
od 16.30 do 17.30
www.heatteam.cz

cvičení pro rodiče s dětmi 
(2,5 - 5 let) každou středu 

v tělocvičně na ZŠ 1.máje 
v Havířově

od 22.9. od 16.30 do 17.30
Další informace 

na ☎ 602 880 536, 777 026 552 

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LANDEK

ZAČALO UŽ PO PÁTÉ

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

Značení včelích matek,
foto: archiv

Město Havířov v měsíci říjnu
nově otevře desátý ročník čtyř-
semestrálního studia seniorů Aka-
demie III. věku Havířov v letech
2010 - 2012.

Posluchači se mohou vzdělávat
v předmětech: výpočetní technika,
angličtina a další cizí jazyk dle
zájmu uchazečů, psychologie,
zdravý životní styl, poruchy pohy-
bového ústrojí, práce s internetem,
finanční poradenství, sociální politika,
komunální politika, věda, kultura,
Evropská unie, historie a politologie,
zeměpis a geografie, vesmír a astro-
nomie, občanské a trestní právo…

Zájemci o studium se mohou
přihlásit do 30.9. 2010 přímo na
sekretariátě Vysoké školy sociálně-
správní, Institutu celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s.
(pí Bělavová, ☎ 553 401 164,
belavova@incev.cz).

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

pořádá

Tříměsíční výcvikový kurz 

pro začátečníky 

kurz začíná 2. září v 17 hodin

a dále každý čtvrtek

v prostorách kynologického 

cvičiště Havířov-Bludovice 

(pod AN)

vhodné pro každého pejska

Info na ☎☎ 602 783 513

Kynologický klub 
Havířov-Bludovice 

Akademie 
III. věku Havířov

Ze zahájení sympozia,
foto: archiv

Středisko volného času

A S T E R I X
nabízí

ve dvou střediscích dětem
i dospělým pravidelnou zájmovou
činnost v oblasti sportu a pohybo-
vých aktivit, informatiky, modelářs-
kých a rukodělných disciplín, příro-
dovědy, uměleckých a řemeslných
činností.

Přihlášky
přijímáme v průběhu září v obou
střediscích. V obou střediscích jsou
k dispozici herny stolních her, stol-
ní tenis a internet za úplatu.
Podrobné informace naleznete na

www.asterix-havirov.cz
a pravidelně také 

v Radničních listech.

Středisko na Nábřeží 41
po - pá 8 - 19, ☎ 596 811 175

Středisko na ul. M. Kudeříkové
po - pá 8 - 19, ☎ 596 811 031 

Helen Doron Early English 

otevírá v Havířově 
novou pobočku 
U Stromovky 9

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

10. a 11. 9.

www.helendoron.cz/havirov

Polski Związek 

Kulturalno-Oświatowy 

w Hawierzowie-Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový 

v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na

serdecznie zaprasza na

BABSKI FESTYN
12. 9. 2010

ve 13.00 hod.

v zahradě Domu PZKO 
(U Zborůvky)                 
o godz. 13.00 

w ogrodzie Domu PZKO

WYSTĄPIĄ

VYSTOUPÍ

ŚMIŁOWIANIE

ZR BŁĘDOWICE

kapela  NÁLADIČKA

Speciality slezské kuchyně,

koláče, tombola
Specjały kuchni śląskiej,

kołacze, loteria

Za nepříznivého počasí 
v místnostech Domu PZKO 

W razie niepogody
w lokalach Domu PZKO
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

velký sál KDPB 
7.9. v 19 h

česká scéna pro skupinu HAA
21.9. v 19 h - pro skupinu HAC    

Ray Cooney:
NERUŠIT PROSÍM 

aneb Okno do parlamentu

14.9. v 19 h
polská scéna pro skupinu  HAP

Mark Twain:
PRZYGODY TOMKA SAWYERA

pobočka Havířov ve spolupráci
s MKS Havířov pořádá

13.9. v 16.30 hodin
v loutkovém sále KDPB

besedu 

MUDr. David Feltl, Ph.D.,
přednosta Onkologické kliniky

FNO
CyberKnife - první robotický 
ozařovač ve střední Evropě

7.9. NEW YORKU, MILUJI TĚ 
(NEW YORK, I LOVE YOU, USA/Francie 2009, 103´, přístupný, příběhy, titulky)

Režie: Jiang Wen, Mira Nair, Shunji Iwai, Brett Ratner, Natalie Portman, Joshua Marston

14.9. PRECIOUS 
(USA 2009, 109´, do 15 let nepřístupný, drama, titulky) Režie: Lee Daniels 

21.9. VIDEOKRACIE   
(Velká Británie/Švédsko/Finsko/Dánsko 2009, 85´, přístupný, dokument, titulky) Režie: Erik Gandini         

Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

FILMOVÝ KLUB - premiéry - 47. sezona

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KDPB

21. 9. v 19.00 hodin - KD Radost 
„NEVĚŘÍM NA STÁRNUTÍ“
aneb SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ II
věnováno památce Borise Rösnera
Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč
 

6. 10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny Havířov
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Soubor Ipatjevského mužského kláštera města Kostroma
Vstupné: 160 Kč, důchodci:120 Kč, studenti: 100 Kč

20. 10. v 19.00 hodin 
evangelický kostel Havířov-Bludovice
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Renesanční jazz / PaCoRa a Societa Incognitorum
Vstupné: 120 Kč, důchodci: 80 Kč, studenti: 60 Kč

12.11. v 19.00 hodin - KD Radost
DIALOG NA HRANICI MOŽNÉHO
Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj 
Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč

2.12. v 19.00 hodin - KD Radost
LAUDATIO PRO ANTONÍNA DVOŘÁKA
Aleš Bárta - varhany, Václav Postránecký - recitace 
Vstupné: 110 Kč, důchodci: 90 Kč, studenti: 70 Kč

Předplatné komorních koncertů  podzim  2010
Dospělí 590 Kč, důchodci  450 Kč, studenti 330 Kč

 KKoncerty vážné hudbyoncerty vážné hudby
podzim 2010

24.9. v 17.45 h

UNAVENI SLUNCEM 2: EXODUS 
(UTOMLYONNYE SOLNTSEM 2, Rusko/Ně-
mecko/Francie 2010, 132´, do 12 let nevhodný,
válečný, titulky) Režie: Nikita Michalkov

24.9. ve 20.00 h ILUZIONISTA   
(L'ILLUXIONNIXTE, Francie 2010, 90´, přístupný,
animovaná/smutná/komedie, titulky)
Režie: Sylvain Chomet  

25.9. v 17.45 h MIMINA  
(BABY(IES), Francie 2010, 79´, přístupný, rodin-
ný/dokument, bez komentáře)
Režie: Thomas Balmes

25.9. ve 20.00 h ČTYŘI LVI  
(FOUR LIONS,  Velká Británie 2009, 94´, do 15 let
nepřístupný, drama/komedie titulky)
Režie: Christopher Morris 

26.9. ve 17.45 h GOEMON     
(Japonsko 2009, 104´, do 12 let nevhodný,
fantasy/historický/akční/ninja, titulky) 
Režie: Kazuaki Kiriya

26.9. ve 20.00 h KLUCI JSOU ZPĚT 
(THE BOYS ARE BACK, Austrálie 2009, 104´,
do 12 let nevhodný, drama/rodinný, titulky)
Režie: Scott Hicks

Vstupné na všechna představení: 80 Kč,

členové FK 65 Kč

Galerie Maryčka po - pá 10 - 18 h.

v den večerního programu umožní přístup 

do galerie pracovník informací do 19 h.

vstupné dobrovolné

Jana Sušilová 
kresby

Příroda kolem nás

Vernisáž ve čtvrtek 2. 9. od 17 hodin

výstava potrvá do pátku 1. 10. 2010

MANIFESTO 24. - 26. září - loutkový sál KDPB - předpremiéry

(ozvěny filmových festivalů) vychází z pozitivního „festivalového“ efektu a dává uni-

kátní možnost v předpremiéře a „festivalovém“ balení nabídnout divákům kvalitní

filmy, které jsou masově navštěvované na velkých filmových festivalech - Cannes,

Berlín, Benátky, Sundance, Toronto, Karlovy Vary, … MANIFESTO probíhá jen ve

vybraných „dobrých“ kinech.

loutkový sál KDPB

Začátky představení 

vždy v sobotu a neděli v 15.00 hodin

11. a 12.9.

TRUHLICE 
PLNÁ POHÁDEK
Divadlo Kaňka Třinec

18. a 19.9.

LÍNÝ HONZA
DUO Divadlo 
u Ostravice

25. a 26.9.

PATT A MATT 4
Divadlo Křesadlo Třinec

Vstupné na všechny pohádky: 40 Kč

p
ře

d
n

á
š
k
y 22. 9. v 18.00 hodin

loutkový sál KDPB

RNDr. Jaroslav Suchánek byl velvyslan-

cem České republiky v Austrálii a na
Novém Zélandu v letech 1993-1998.
Ve své oficiální funkci i během pozděj-

ších pobytů měl možnost poznat velkou
část této země-kontinentu, do které se
každoročně vrací.

Vstupné dospělí 40 Kč, studenti 20 Kč

p
o

h
á
d

k
y

AUSTRÁLIE
země mého srdce

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO

k
o

n
c
e
rt

n
í 

p
ře

d
p

la
tn

é

Klub přátel hornického muzea 
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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

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ

Cena jazykových kurzů od 1 650 Kč

Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

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

Cena praktických kurzů od 550 Kč

HUDEBNÍHUDEBNÍ
KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ KYTARA 

● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ ● PŘÍČNÁ ● SAXOFON 

● KLARINET ● HOUSLE ● ZPĚV ● BICÍ NÁSTROJE

Cena hudebních kurzů od 1 050 Kč

POHYBOVÉPOHYBOVÉ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ●  JÓGA ● CVIČENÍ PRO ŽENY 

● PILATES ● ORIENTÁLNÍ TANCE ●  KLASICKÝ BALET

Cena pohybových kurzů od 750 Kč

Cena kurzů od 1 200 Kč

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
 MKS Havířov vypisuje na školní rok 2010/2011 tyto kurzy:
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 

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

ZÁPIS 1. - 3. 9. 2010 od 15 do 18 h v KDPB, 1. p., sál č. 226

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče,  
2. poschodí, dv. č. 310-311,☎ 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, 

e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

Kulturní dům Radost - KDR

Galerie Radost
otevřeno denně od 10 do 18 h., 

v den večerního programu do 19 h.

Vstupné: 10 Kč, děti a studenti 5 Kč

Život na šachtě 
a v hornických koloniích Havířovska

Vernisáž ve středu 1. 9. od 17 h.
výstava končí ve čtvrtek 30. 9. 2010

v
ý
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21. 9. v 19 h. - KDR
„NEVĚŘÍM NA STÁRNUTÍ“
aneb 
SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO 
K NAROZENÍ II
věnováno památce Borise Rösnera 

Jan Šťastný
umělecký přednes

ENSEMBLE MARTINŮ
Miroslav Matějka 
flétna, umělecký vedoucí

Radka Preislerová - housle

Simona Hečová - violoncello
Štěpán Kos - klavír
Komponované pásmo hudby a poetických textů o lásce,

která stářím nekončí. Autoři textů: Maxim Gorkij, Jaro-
slav Hovorka - Jan Werich, Miloš Macourek, Josef Hanzlík, Jaroslav 
Seifert, Pablo Neruda, Jevgenij Jevtušenko, Václav Hrabě, Jiří Šotola

Vstupné: 150 Kč, důchodci: 130 Kč, studenti: 100 Kč

p
ři

p
ra

v
u

je
m

e 3.10. - KDPB - ČESKÉ NEBE - Divadlo Járy Cimrmana Praha

6.10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny Havířov
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

9.10. - KDPB - DIVADELNÍ KOMEDIE 
účinkují: J. Čvančarová, L. Mrkvička/V. Kratina, 

D. Matásek, L. Vaculík, K. Hrachovcová-Herčíková a další

10.10. - SD - TANEČNÍ VEČER S NÁLADIČKOU

11.10. - KDLJ - TRAVESTISHOW skupiny Screamers

14.10. v 18.00 h - loutkový sál KDPB - Amerika - přednáška

16. - 19.10. - KDPB - Mezinárodní festival outdoorových filmů

23. - 24.10. - KDPB - FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Pořadatel: 
MKS Havířov

Umělecká dramaturgie:
Kateřina Chroboková

Vstupné:  165 Kč /dospělí/
                   95 Kč /studenti, důchodci/ 

Zvýhodněné: /4 koncerty/555 Kč /dospělí/
                                                325 Kč /studenti, důchodci/ 
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kino Úsvit 
3. - 5.9. v 18.00 h 

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 
(MÄN SOM HATAR KVINNOR, Švédsko/Dánsko/
Německo/Norsko 2009, CP 1.7. 10, 152´, do 15 nepří-
stupný, krimi/detektivka, titulky DD) 
Před čtyřiceti lety zmizela
Harriet z rodinného setkání
konaného na ostrově, který
vlastnil a obýval mocný
klan Vangerů. Přestože
nebylo Harrietino tělo nikdy
nalezeno, je její strýc
přesvědčen, že šlo o vraž-
du, jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž
členové jsou mezi sebou sice spjati pevnými pouty, ale
která je jinak zcela nefunkční. K vyšetření tohoto případu si
proto najme investigativního novináře Mikaela, kterému
pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth.

Vstupné: 72 Kč
10. - 12.9. v 18.00 h  

ŽENY V POKUŠENÍ    
(ČR 2010, 118´, přístupný, komedie, DD) Čtyřicátnice
Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jed-
noho 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 bez-

radně stojí na prahu nového života… Hrají: Eliška Balzero-

vá, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří

Macháček, Roman Zach aj. Režie: Jiří Vejdělek                  

Vstupné: 72 Kč

17. - 19.9. v 18.00 h  

TRIK   
(TRICK, Polsko 2010, CP 5.8.10, 95´, do 12 let nevhodný,
kriminální/komedie, titulky, DD) Napínavá kriminálka

s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků,

kteří vymyslí mistrovský plán, jak se pomstít těm, kteří je

zradili. Chytře napsaná, kvalitně obsazená a skvěle nato-

čená evropská variace Dannyho parťáků. Vstupné: 72 Kč

23.9. v 16.00 h 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(They Shoot Horses, Don’t They?, 1969 USA, 120´, barev-
ný, drama) Píše se rok 1932. Většina lidí v Americe nemá

práci, nemá peníze, nemá jídlo. Jedna z mála možností,
kde si mohou vydělat nějaký ten dolar, je taneční maraton,
za jehož vítězství je vypsána tučná odměna. Na maraton

se přihlásí i mladá Gloria, jejíž partner je ale ještě před

začátkem diskvalifikován. Proto se Gloria dá dohromady
s volným Robertem a její naděje na výhru opět vzplane.
Během nekonečného maratonu se s Robertem nečekaně

sblíží. Někdy je ale touha po vítězství mnohem větší, než

naše tělo dokáže unést. V hlavní roli Jane Fondová.
Režie: Sydney Pollack

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma  

25. - 26.9. v 18.00 h 

SERIOZNÍ MUŽ
(A SERIOUS MAN, USA 2009, CP 19.8.10, 105´, do 12 let
nevhodný, černá komedie, titulky, DD) V rádiu hraje Jeffer-
son Airplane, píše se rok 1967 a Larry, profesor fyziky
na klidné univerzitě na Středozápadu, se právě dozvěděl,

že ho jeho žena Judith opouští. Zamilovala se do jednoho

z jeho okázalejších známých, Sya, který na ni působí
rozhodněji než nesmělý Larry … 
Režie: Joel a Ethan Coenovi                      Vstupné: 72 Kč

P
re

m
ié
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HAVÍŘOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON 2010
Výstava prací výtvarníků našeho města se uskuteční v prosinci 2010

ve Výstavní síni Viléma Wünscheho. Zájemci si mohou vyzvednout

propozice s přihláškou ve VSVW (KDLJ), v Galerii Radost 

v Galerii Maryčka (KDPB) nebo na www.mkshavirov.cz

Marie Rottrové 

24. září 
v 19.00 hod. - KDLJ

s kapelou Flamingo 
a jejími  hosty 
Petr Němec a Jaroslav Wykrent 

Vstupné 260 Kč  

Turné 2010

● 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, 

filmová představení ve 20.00 h se uskuteční za předpokladu účasti minimálně 10 návštěvníků ● 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

Kulturní dům Leoše Janáčka - KDLJ  

VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO
otevřeno: po - pá 9 - 18 h., so - ne 14 - 18 h., v den večerního programu do 19 h.

vstupné 10 Kč, děti 5 Kč

výstava vybraných
prací z 20. ročníku 
mezinárodní 
soutěže 
dětské kresby 
a grafiky
na téma 
lidová píseň 
a poezie

slavnostní vyhlášení

výsledků a předání cen

v pátek 3. 9. od 17 h.

v
ý
s
ta

v
a

k
o

n
c
e
rt

Společenský dům - SD

z
á
b

a
v
a TA N E Č N Í  V E Č E R Y

SD Havířov - neděle 17.00 - 22.00 hodin
12.9. Kubemusic                                                                                       

19.9. KARAOKE                  
26.9. Wabank                                                   Vstupné 50 Kč

Městské kulturní středisko Havířov pořádá

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
(základní kurz) 

Začínáme v září 2010 ve SD

● taneční mistr: 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 22. 9. 2010, info na ☎ 777 767 081, 777 767 093
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kino Centrum

1.9. v 15.30 h
JAK VYCVIČIT DRAKA  
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA 2010,

98´, přístupný, širokoúhlá/animovaná/rodinná/

komedie, české znění, DD) Viděli jste už troj-
rozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne,
budete mít příležitost v animované komedii
ze studia DreamWorks. Rodičové chlupaté
Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka
se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je
ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich
nejnovější dobrodružství se odehrává na
drsném Severu, který obývají ještě drsnější
Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jed-
noznačně nejdrsnější. Vstupné: 67 Kč 

1.9. v 9.00 a 17.45 h 
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 
(THE LAST AIRBENDER, USA 2010, CP 26.8. 10,

103´, přístupný, širokoúhlý/rodinný/dobrodružný/

fantasy, české znění, DD) Last Airbender je
příběhem několika bojujících národů - Vodní,
Vzdušný a Pozemský svět tu bojují proti zot-
ročení Ohňovými lidmi a klíčovou roli v těch-
to válkách hrají poslední ze slavných Avata-
rů, 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)

1.9. ve 20.00 h  
A-TEAM            
(USA 2009, CP 17.6.10, 119´, do 12 let nevhodný,

širokoúhlá/akční/komedie, titulky, DD) Máte pro-
blém? Podvedli vás, okradli, ublížili vám?
Najměte si A-Team. Tihle čtyři chlapíci býva-
li vysoce kvalifikovanými 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 nasazeni
do přísně tajné mise, která byla připravena
pouze k tomu, aby je dostala za mříže. A tam
měli zůstat po zbytek života…

Vstupné: 80 Kč
2. - 8.9. v 15.30 h
KOUZELNÁ CHŮVA 
A VELKÝ TŘESK
(NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG, VB

2009, 108´, přístupný, širokoúhlý/rodinný, české

znění, DD) Tentokrát se kouzelná chůva
Nanny objeví u naprosto přepracované
a vystresované matky. Paní Greenová se
stará nejen o malou farmu, ale také o své tři
děti, zatímco její manžel bojuje ve válce
daleko od domova a rodiny. Korunu všemu
nasazuje příjezd snobských a rozmazlených
příbuzných, kteří se nějakou dobu chtějí
na farmě usadit. Tady je pomoci chůvy
opravdu potřeba. Vstupné: 72 Kč

2. - 8.9. v 17.45 h
ČARODĚJŮV UČEŇ  
(THE SORCERER´S APPRENTICE, USA 2010,

CP 19.8.10, 110´, přístupný, širokoúhlý/akční/

dobrodružný/drama/fantasy, titulky, DD) 

Balthazar je čarodějným mistrem, který se
v současném Manhattanu snaží ubránit
město před svým úhlavním nepřítelem Maxi-
mem. Balthazar na to ale sám nestačí,
a proto vyhledá pomoc Davea, zdánlivě oby-
čejného člověka, který v sobě ale ukrývá
netušené možnosti, a učiní z něj navzdory
jeho pochybám svého učně. Hrají: Nicolas
Cage, Alfred Molina, Jay Baruchel aj.

Vstupné: 87 Kč

2. - 8.9. ve 20.00 h, ve středu 8.9. též v 9 h    
DOSTAŇ HO TAM 
(GET HIM TO THE GREEK, USA 2010, CP

5.8.10, 109´, do 15 let nepřístupný, komedie,

titulky, DD) Mladý Aaron právě získal práci
svých snů - má za úkol postarat se
o doprovod rockovému idolu na jeho cestě
z Londýna do L.A. Rocková star Aldous
Snow je však nejen obletovaný hudebník,
ale také sexuální mašina, která se právě
rozhodla najít svůj smysl života… V hlav-
ních rolích Jonah Hill a Russell Brand.

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

9. - 15.9. v 15.30 h
KUKY SE VRACÍ   
(ČR 2010, 95´, přístupný, širokoúhlý/rodinný/

dobrodružný, DD) Kuky se vrací scenáristy
a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný
i poetický, rodinný příběh, v němž hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské
představivosti. Šestiletý Ondra trpí astma-
tem, a tak ze “zdravotních důvodů“ musí
pryč i jeho oblíbená hračka - růžový med-
vídek 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: 72 Kč  

9. - 15.9. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 15.9. též v 9.00 h
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ 
(KNIGHT&DAY, USA 2010, CP 29.7.10, 109´, do

12 let nevhodný, širokoúhlá/akční/komedie, titul-

ky, DD) Tom Cruis a Cameron Diaz
v nejakčnější jízdě tohoto léta. Tajný agent
Roy změní v okamžiku život obyčejně
vypadající June v neuvěřitelnou jízdu...
a na oplátku ona jemu. June se v letadle dá
do řeči s okouzlujícím a poněkud tajemným
spolucestujícím - Royem. Chvíli nato se vše
změní …  Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

16. - 22.9. v 15.30 h
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK   
(TOY STORY 3, USA 2009, 103´, přístupný, ani-

movaný, české znění, DD) Zbrusu nová
dobrodružná komedie, ve které se naši
staří známí hrdinové dostanou do školky
plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště
nezkrotná batolata se už nemohou dočkat,
až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých
malých, upatlaných ručiček.

Vstupné: 72 Kč
16. - 22.9. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 22.9. též v 9.00 h 
AGORA 
(USA/Španělsko 2009, CP 22.7.10, 127´, do 12

let nevhodný, širokoúhlý/dobrodružný/historický,

titulky, DD) Píše se rok 391 po Kristu
a Egypt se nachází pod nadvládou upada-
jícího římského impéria. Násilné, nábožen-
ské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie
až za brány slavné městské knihovny.
V jejích zdech zůstává uvězněna i vynika-
jící astronomka a filozofka Hypatia, která je
i se svými věrnými stoupenci odhodlaná
knihovnu bránit. Film je inspirován skuteč-
nými událostmi, které nebyly doposud fil-
mově zpracovány. Monumentální výprava
starodávného světa byla postavena v pří-
stavu Ricasoli na Maltě, kde se natáčely
i filmy Troja či Gladiátor. Rozpočet filmu
přesáhl 50 mil. EUR. V hlavní roli Rachel
Weisz. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

23. - 29.9. 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 Chi-
pettky. Tento film, kombinující hereckou akci
s animací, se objevil mezi tituly, aspirujícími
v této kategorii na Oscara. Vstupné: 62 Kč

23. - 29.9. v 17.45 h
LET´S DANCE 3D  
(STEP UP 3D, USA 2010, CP 2.9. 10, přístupný,

širokoúhlý/romantický/hudební/drama, titulky, DD)

Luke je osiřelý streetový tanečník, který se
zoufale snaží vyhnout vystěhování
z jediného domova: starého skladiště
v New Yorku, které je rájem pro mladé
tanečníky z celého světa. Tato de facto rodi-
na má taneční skupinu. Aby skupina přežila,
musí porazit své dlouholeté rivaly v blížící se
soutěži, kde nejlepší týmy z celého světa
soupeří o obrovskou finanční odměnu.

Vstupné: 82 Kč
23. - 29.9. ve 20.00 h
ve středu 29.9. též v 9.00 h                        
MACHŘI  
(GROWN UPS, USA 2010, CP 26.8. 10, 102´, do

12 let nevhodný, komedie, titulky, DD) Komedie
o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích,
kteří se po letech sejdou, aby vzdali poctu
svému zesnulému basketbalovému trenéro-
vi z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi
stráví víkend 4. července v domě u jezera,
kde před léty slavili své vítězství. Navazují
tam, kde přestali, a zjišťují, proč zestárnout
neznamená nutně dospět. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  
30.9. - 6.10. v 15.30 h
CHLUPATÁ ODPLATA  
(FURRY VENGEANCE, USA 2010, 92´, přístup-

ný, rodinná/komedie, české znění, DD) Pomsta
nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá!
Skvělá rodinná komedie plná neodolatel-
ných gagů vás naučí, že pokoušet se bojo-
vat proti matce přírodě je předem prohraná
bitva. Chamtiví developeři si budou muset
uvědomit, že zelená 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: 62 Kč

30.9. - 6.10. v 17.45 a 20.00 h
ve středu 6.10. též v 9.00 h 
SALT    
(USA 2009, CP 12.8. 10, 100´, do 15 let nepří-

stupný, akční/thriller, titulky, DD) Evelyn Salt je
agentkou CIA, která složila přísahu služby,
cti a vlasti. Když je přeběhlíkem obviněna,
že je ruskou prozatímní nečinnou špiónkou,
Salt uteče, aby očistila své jméno a jednou
provždy dokázala, že je vlastenka...
V hlavní roli Angelina Jolie.

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

Představení pro děti:
5.9. HRNEČKU VAŘ! 6 pohádek - 62´

12.9. DOBRODRUŽSTVÍ 
NA PASECE I. 8 pohádek - 62´

19.9. BUDULÍNEK 9 pohádek - 66´
26.9. KRAKONOŠOVY POHÁDKY I.   

6 pohádek - 68´
Začátky představení vždy v neděli 
ve 14.00 hodin. Vstupné: 15 Kč
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Září je tady, hurá zpátky do
lavic. Po vytoužených dvou
měsících zaslouženého odpočin-
ku hledíme vstříc novým školním
dním. Co nového přinesou?
Budou pro nás stejně úspěšné
jako v loňském školním roce?

Ačkoliv doménou našich úspě-
chů byla hudba, ani ve sportu
a vědomostních soutěžích jsme
v loňském školním roce nezůstáva-

li pozadu a se zdarem sbírali

medaile na nejrůznějších olympi-

ádách a kláních. Nicméně zpívání

u nás vedlo prim. Během roku jsme

se zúčastnili řady vystoupení, sou-

těží a přehlídek. Tradičně jsme

uspořádali dva celoškolní koncerty:

Vánoční a Jarní, oba s velkým ohla-

sem. Na vystoupení, soutěže a fes-

tivaly jsme pečlivě a pilně trénovali

ve škole i na víkendových soustře-

děních. Ovoce se záhy dostavilo.

Pod kvalitním vedením sbormistryň

naši zpěváčci neodjeli ze žádné ze

soutěží s prázdnou. Nemůžeme

nezmínit alespoň DPS Hlásek,

který navzdory velké konkurenci
v regionálním kole v Orlové letos
opět získal zlaté pásmo. Také sólis-
té se úspěšně prozpívali na přední
místa soutěží regionu. Pro zpestře-
ní sborového života jsme uspořáda-
li dva zájezdy spojené s vystoupe-
ními. Sbor Hlásek navštívil festival
Moravskotřebovské arkády, kde se
setkal s oblíbeným skladatelem
Přemyslem Kočím. Sbor Rozma-

rýnek se vydal na delší cestu, aby

se zúčastnil plzeňského festivalu

Synagoga zpívá. Závěr roku patřil

osmákům a deváťákům. V projek-

tovém dni „Hudba kolem nás“ svým

spolužákům ukázali, že muzika

člověka doprovází na každém

kroku a ovlivňuje celý jeho život.

Všem, kteří nám byli během

loňského školního roku nápomocni,

děkujeme. Všichni příznivci ať nám

zůstanou nakloněni i letos a všich-

ni, které baví zpívat, ať se k nám

přidají.
Vít Sochora, 

ZŠ Žákovská Havířov

Jedním z důležitých důvodů,

proč se zbavit přebytečných kil, je
fakt, že již při ztrátě 5% nadváhy
dochází ke snížení rizika srdečních

chorob.

Upravuje se zvýšený krevní tlak
a vymizí, nebo se alespoň zmírní
metabolické komplikace projevující

se často cukrovkou, vyso-

kým krevním tlakem
a pod.

Účinek snížení hmot-

nosti se u každého projeví

velmi příjemnými a pozitiv-
ními pocity.

Zvýší se sebevědomí,

partnerská přitažlivost

a často i úspěšnost v zaměstnání.
Zázračné diety nepomáhají.

O tom se přesvědčili mnozí, kteří za

zaručené diety utratili nemalé
peníze. K trvalým úbytkům hmot-

nosti  je třeba zvolit odborně podlo-
žený způsob, při kterém
nestrádáme, zdravotně nás nepoš-

kozuje a při kterém si upravenou
hmotnost udržíme.

Pokud se rozhodnete zhubnout,
máte možnost pro svůj vzhled
a zdraví něco udělat pod vedením

lékaře. Jedním z předních odbor-

níků, který se zabývá komplexní
péčí o osoby s nadváhou v našem
kraji, je MUDr. Šárka Andělová,

CSc.

V jejích odborných kurzech je
pravděpodobnost rovnající se té-
měř jistotě, že se vám podaří „bez-

bolestně“ přebytečná kila

shodit.
Pokud budete dodržo-

vat vše, co se naučíte, je

riziko, že ztracená kila

opět přiberete, minimální.
Tato skutečnost je potvr-
zena dlouholetou praxí.

Vzhledem k velkému

zájmu občanů Havířova a okolí je
i od září připraven nový 12 týdenní
skupinový kurz. Kurz bude probíhat

vždy ve čtvrtek v době od 16.30
do 19.00 hod. na Základní škole

1. máje v Havířově.
Předpokládané zahájení kurzu

je 23. 9. 2010.

Bližší informace a přihlášky na
www.emnxxl.cz nebo na 

☎☎ 596 110 439, 603 345 861,
731 464 387

Výstava je pořádána ve spolupráci
Magistrátu města Karviná, 

Městského domu kultury Karviná,

středních škol a Informačního
poradenského střediska 
Úřadu práce Karviná.

Záštitu převzal náměstek 
primátora  Mgr. Petr Juras 

Místo konání:
náměstí T. G. Masaryka,

Karviná - Fryštát

9. 9. 2010 (čtvrtek)

od 10.00 do 16.00 hodin

Výstava je zaměřena na aktuální

vzdělávací nabídku středních škol 

pro školní rok 2011/2012.

Cílem výstavy je

• usnadnit žákům základních
a speciálních škol výběr jejich
dalšího studia

• představit veřejnosti studijní
nabídky vystavovaných škol

• prezentovat nabídku dalších

možností vzdělávání žáků
a veřejnosti (jiné formy studia,
kurzy…)

Komunitní web českých seniorů
www.sedesatka.cz realizuje ve
spolupráci s Moravskoslezským
krajem rozsáhlý projekt sběru,
archivace a zveřejnění zapomenu-
tých osudů, jmen a životních příbě-
hů. Cílem projektu je uchovat
paměť současných generací pro
budoucnost.

„Za sto let budou lidé, kteří se
budou ptát po naší době, odkázáni
na archívy, protože z nás, pamět-
níků, už nikdo žít nebude. Uchová
se přitom jen zlomek historie, stati-
síce osudů a zajímavých, poučných
příběhů zmizí spolu s námi. Proto
jsme se rozhodli připravit projekt
Živá paměť krajů České republiky,
abychom v každém regionu vytvoři-
li miniarchív příběhů nevýznam-
ných pro historiky, ale vypovída-
jících o současné a nedávno
minulé době,“ vysvětluje Jan Vojvo-

dík z občanského sdružení

CENTRED, které web pro seniory

www.sedesatka.cz provozuje.

Příběhy je možné zasílat poštou

na adresu: CENTRED o.s., Labský

palouk 495, 530 09 Pardubice,

nebo elektronicky na e-mailovou

adresu: redakce@sedesatka.cz.

Moravskoslezský kraj je jedním

z prvních krajů, které se k projektu

připojily. Projekt se bude postupně

věnovat celému území České

republiky.
„Zajímá nás především období

mezi koncem II. světové války

a dneškem. V každém z těch
poválečných desetiletí prožívali
obyvatelé severní Moravy a Slez-
ska společenské i hospodářské
změny, bylo to velmi neklidné půl-
století. O to více zajímavých příbě-
hů, na které by se nemělo zapome-
nout, by se mohlo od pamětníků,
obecních kronikářů, seniorů
a dalších přispěvatelů sejít,“
dokončil Vojvodík.

Projekt Živá paměť Moravsko-
slezského kraje potrvá až do podzi-
mu 2012. Více na 

www.sedesatka.cz.
Kontakt: Mgr. Jan Vojvodík, 

předseda CENTRED o.s.
774 765 880, info@centred.cz

Jazyková škola TOP School
pořádá pro zájemce 
o studium angličtiny

DEN OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

7. 9. 2010 od 16 hodin

ve svých prostorách na Stu-

dentské 1, budova býv. Savely,

kde bude od září také probíhat

výuka AJ Callanovou metodou.

Hlavní součástí bude ukázková

hodina, (podle zájmu se budou

konat UH každou hodinu). Studenti

si tak budou moci udělat představu

o tom, jak probíhá výuka pomocí

Callanovy metody, jaká je obvyklá

struktura hodiny, jaké jsou výhody

a přínosy Callanovy metody pro

výuku anglického jazyka a jaké
tajemství napomáhá CM studentovi

naučit se anglicky - hlavně mluvit

a rozumět.
Rezervace 

na den otevřených dveří 

(kvůli omezeným místům ve třídě)

724 482 482 

havirov@topschool.cz

www.MluvteAnglicky.cz 

ZŠ Žákovská:

Zopakuje si úspěchy loňského roku?

„Jste to,co jíte“

Hubněte 

s rozumem 
pod 

lékařským 
dohledem

Pro budoucí 
maminky
Do Městské sportovní haly

Slavia se opět vrací cvičení
a příprava na porod pro

budoucí maminky. 9. září 2010
zde zahajuje svou činnost

MAMA CENTRUM.
Centrum se specializuje na kom-

plexní přípravu maminek k poro-
du, přípravu tatínků k porodu

a laktační poradenství. Mamin-
kám a jejich protějškům se
budou věnovat zkušené porodní

asistentky s více než desetiletou
praxí v předporodní přípravě.

Na Vaši návštěvu se těší 

Anna Kohutová ☎ 608 717 729
a Olga Pavlíková ☎ 606 439 103 

www.mamacentrum.ic.cz

PAMĚTNÍCI, KRONIKÁŘI, SENIOŘI:
POSÍLEJTE PŘÍBĚHY, NA KTERÉ BY
SE NEMĚLO ZAPOMENOUT!

Foto: archiv
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Havířovský klub ragby se po
roční přestávce vrací do nejvyšší
soutěže, postupem oslavuje dopře-
du své pětačtyřicáté narozeniny -
vznikl v roce 1966. Už vloni měl
extraligu na dosah, porazil ve
finálovém utkání kvalifikace Zlín,
ale pro administrativní chybu - start
zahraničního hráče, který neode-
hrál dvě utkání v základní části
soutěže - o postup přišel. V 1.lize
ročníku 2009/2010 už nic nepone-
chal náhodě, s malým náskokem
1.ligu vyhrál a vybojoval si přímý
postup.

Extraliga doznala značných
změn, bude se hrát ve dvou pěti-
členných skupinách, na jaře první
3 týmy z každé skupiny vytvoří
finálovou skupinu, poslední dva
celky z každé skupiny pak budou
hrát ve skupině o sestup. A protože

se pro další ročník snižuje počet
celků v extralize na osm, vypadnou
2 celky přímo a jeden bude hrát
baráž s vítězem 1.ligy.

V novém ročníku extraligy, který
začíná 28. srpna, to tedy Havířovští
nebudou mít jednoduché - hrají ve
skupině A se samými praž-skými
kluby, mezi kterými je i aktuální
mistr republiky Slavia, budou hrát
několik úvodních utkání venku
(Havířovské slavnosti totiž připad-
nou právě na sobotu, kdy měli hrát
doma s RC Praga). První domácí
utkání tak havířovští diváci uvidí až
25. září.

Program extraligy:
25.9. Havířov - Slavia Praha
2.10. Sparta

16.10. RC Praga
23.10. Praha-Petrovice

Začátky ve 14 hodin.

V říjnu 2009 podala ZŠ Jarošova
v souladu s Regionálním operač-
ním programem regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko 2007 - 2013
v rámci Výzvy č. 2.1 - 08 Moderni-
zace výuky žádost o finanční dota-
ci, která by umožnila realizaci vlast-
ního projektu „Multimediální škola
pro všechny“. Předmětem projektu
je modernizace vybavení školy
v oblasti moderních informačních
technologií se zaměřením na vytvo-
ření podmínek pro využívání digitál-
ních učebních materiálů a jejich
zpřístupnění žákům školy.

V dubnu 2010 dle rozhodnutí
Výboru Regionální rady Morav-
skoslezsko získala škola na tento
projekt částku ve výši téměř 2 mili-

ónů Kč. Dotace bude použita
v návaznosti na koncepční záměr
školy modernizovat vzdělávání
svých žáků s cílem zvýšit účinnost
a atraktivitu vyučování v souladu se
školním vzdělávacím programem
„Cesta k dospělosti“.

ZŠ Jarošova bude vybavena
moderními informačními technolo-
giemi v šestnácti kmenových
třídách a jedné odborné učebně.
Přitom ve třech učebnách budou
instalovány interaktivní tabule
s příslušenstvím, třináct učeben
bude vybaveno multimediální tech-
nikou v podobě ozvučení, datapro-
jektoru, projekčního plátna
a počítače. Počítačová učebna,
která slouží ve spojení s informač-
ním centrem školy jako odborná
učebna pro 16 žáků, bude vybave-
na novými počítači. Moderní infor-
mační technologie budou sloužit
k vizualizaci a prezentaci učiva pro-
střednictvím digitálních a multime-
diálních učebních materiálů s využi-
tím interaktivních učebnic a vzdě-
lávacích programů. Součástí pro-
jektu je také modernizace serve-
rovny, která umožní bezproblémové
využívání nově instalovaných
i stávajících informačních a komuni-
kačních prostředků školy. Fyzická
realizace projektu bude zahájena
v říjnu roku 2010.

Mgr. Ivana Kučáková
zástupkyně ředitele školy

ZŠ Jarošova: Multimediální škola pro všechny

Havířovské ragby slaví postupem

Musaion (bezbariérový vstup), Dělnická 14, 736 01 Havířov, ☎ 596 813 456

e-mail: havirov@muzeumct.cz, so: 9 - 13 h, ne: 13 - 17 h, vstupné dle platného ceníku MT

Vás srdečně zve na výstavu PENÍZE V PROMĚNÁCH VĚKŮ

Těšínské Slezsko ve světle platebních prostředků

Výstava představuje vývoj platebních prostředků ve své podobě od předmincovních platidel po novověké

mincovnictví tolarového období. Geograficky je tento vývoj zaměřen na území Těšínského Slezska, 

které bylo po větší část sledovaného období součástí zemí Koruny české.

Interaktivní koutek - vědomostní testy, pexeso mincí, pracovní listy, osmisměrky

Galerie Spirála
Středa 29.9. v 18 hodin "Doma je doma, aneb muzikantskými chodníčky", třetí autorský večer folkloristky

Marty Gelnarové, tentokrát ze staré Ostravy. Hostem bude Naďa Mrázková - harmonika a zpěv

Úterý 14.9. v 18 hodin výstava obrazů a grafiky Jiřího Moldříka

Pátek 17.9. v 18 hodin autorský večer Soni Harasimové
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N Á B O R  K A R AT E
SK Budo Havířov a TJ Start Havířov

Karate je vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti
a mládež. Jde o jedno z nejvšestrannějších bojových umění a sportů, které
přispívá ke zlepšení psychické a fyzické kondice.

Pro zájemce nabízíme:
• Pestrou skladbu tréninku karate obohacenou o prvky gymnastiky, atleti-

ky, strečinku a úpolových her. Děti se zde formou her a soutěží naučí
pohybovou průpravu a základní techniky karate. Trénink je úměrný věku
dětí a mládeže. Zvláštní důraz je kladen na správné pochopení bojových
umění a sportů - řád, disciplína, čestnost, uznávání autorit a kamarádství.

• Cvičení v jednom z předních mládežnických klubů karate v ČR, jehož

cvičenci jsou několikanásobnými medailisty z Mistrovství ČR.

• Tréninkový proces vedený zkušenými trenéry.

• Cvičení ve skupinách dle věku a výkonnosti 3 až 5krát týdně.

• Pravidelné letní sportovní tábory, sportovní akce.

• Pestrá závodní činnost od raného věku.

• Řádné členství v SmSKe, ČsKe a ČSTV.

• Dlouhodobou zkušenost práce s mládeží.

Očekávejte příjemnou atmosféru, kamarádský kolektiv a profesionální přístup.

Nábor: od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010

Po, St : 17 - 19 hodin na SPŠS Kollárova (boční vchod)

Út, Čt : 17 - 18 hodin na ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)

Bližší informace ☎ 604 26 26 07 a na www.skbudo.czChlapci ve věku od 5 let 

sportovní gymnastika

(v úterý a pátek v ZŠ Na  Nábřeží, 

Havířov-Město)

☎ 732 772 176, 604 151 068

Dívky ve věku od 10 let  

volejbal (v úterý a pátek v ZŠ 
ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí)
☎ 739 572 588, 605 861 339

Dospělí 
tai-či (každé pondělí 

v malé tělocvičně Gymnázia, 

ul. Studentská, Havířov-Podlesí)
☎ 604 151 068, 737 286 161 
www.taichi.klanweb.cz

Prihlášky osobně nebo: e-mail:

taichihavirov@seznam.cz 

sálová kopaná (Gymnázium, 

ul. Komenského, Havířov-Město) 
☎ 774 520 912

Sportovní klub 
SPORTU PRO VŠECHNY 

Havířov
nabízí aktivity pro tyto věkové sku-

piny pod vedením zkušených cviči-

telů. Podrobnější dotazy směřujte

na uvedená ☎ nebo na e-mail:

Mibrut@seznam.cz

JUDO CLUB HAVÍŘOV
V měsíci září provádí nábor 

do přípravek pro 
žáky a žačky od 6let.

Nábor probíhá v pondělí 
a ve středu od 17.00 hodin 

v tělocvičně Policie ČR 

ul. Svatopluka Čecha
(vstup zezadu).

V těchto dnech přijímáme zájemce
do kurzu sebeobrany a juda.

To vše pod odborným vedením

trenéru klubu.

Havířovská 
taneční skupina 

Crazy Extreme Group 
zve do svých řad 

nové tanečníky 

Tréninkový rozvrh 
na ZŠ Gen. Svobody 

platný od 6. září 2010

DĚTI (6 - 11 let)
ČTVRTEK 15.30 - 17.00 

PÁTEK 15.30 - 17.00 

JUNIOŘI (12 - 15 let)
PONDĚLÍ 17.00 - 19.00 
PÁTEK 17.00 - 19.00 

HLAVNÍ (16 let a starší)
STŘEDA 17.00 - 19.00 
ČTVRTEK 17.00 - 19.00 

Pokud je tanec tvá vášeň 
a jsi alespoň maličko crazy, 

přijď mezi nás. www.cegroup.eu

TJ Baník Havířov 
cvičení žen

na ZŠ K. Světlé pro rok 2010
Začínáme cvičit 6. 9. 2010    

Pondělí: 19 - 20 hodin
Aerobik  / Vanda/

Aerobní a posilovací cvičení, 
střídá cvičení s gumami

nebo stepové cvičení na bednách

Úterý: 18.30 - 19.30 hodin
Veselé cvičeni pro nenáročné

/Lída/
Aerobní blok pro nenáročné, 

protahovací a zdravotní cvičení
a cvičení na velkých míčích, 

nebo s overbaly
/vhodné pro všechny věkové 

skupiny, kteří mají chuť 
se pohybovat

Čtvrtek: 19 - 20 hodin
Aerobik /Zdenka a Pavla/
a posilování i s náčiním

Plavecký bazén ZŠ Hrubína 

Aquacvičeníčko

aerobní a posilovací cvičení 

s hudbou ve vodě 

Každá sudá středa v měsíci 

17 - 18 hodin 

Bližší informace  

Mobil 603 286 699 Lída

Začátek 13.10. 2010

A L P I N I A  H AV Í Ř O V
a Českomoravská LŠ Karviná

pořádají dne 20. 9. 2010 v 17 hod.

v ZŠ Mládežnická a ZŠ U Studny

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ.

Bližší informace najdete na www.cmls.cz nebo na 

☎ 731 414 197

Nabízíme: Kondiční přípravu v tělocvičně - 2 krát týdně, výuku lyžování 

a snowboardingu, víkendovou školu lyžování, skoky na lyžích.

LIMIT D.C.

pořádá nábor/konkurz
do taneční skupiny

9. 9. 2010 od 15.50 hodin

na ZŠ Mánesova 
(vchod zadem přes hřiště)

www.limitdc.com

Ve školním roce 2010/2011 
bude na ZŠ M. Kudeříkové tradičně otevřena 

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Zahajujeme v týdnu od 13. září 2010 

Atletická přípravka je určena dětem od první do páté třídy a je oriento-

vána na všestrannou sportovní přípravu se zaměřením na atletiku. Děti se

mohou účastnit vybraných atletických soutěží. Tréninky probíhají za dobré-
ho počasí venku na hřišti školy - za nepříznivého počasí v tělocvičnách
s umělohmotným povrchem, pod vedením zkušených trenérů atletiky -

pedagogů. Tréninky přípravky budou jednou v týdnu pro nejmladší

a dvakrát v týdnu pro starší děti. Vedoucí trenér atletické přípravky
je Mgr. Martina Ončová.

Tréninky budou probíhat v pondělky a středy vždy od 14.00 do 15.20 h.

Více na ☎ číslech 604 556 378 (J. Zinecker), 596 811 239 (sekretariát
školy) nebo na www.atletikakuderikova.estranky.cz  či www.zsmk.eu

FLORBAL - DĚTI
Sportovní florbalový klub Slovan Havířov

pořádá nábor nových dětí.
Trénujeme na gymnáziu Studentská (u Merkuru)
a v tělocvičně na krytém bazénu na Šumbarku.

Každoročně rozšiřujeme své sbírky zlatých medailí.

Více informací o nás naleznete na našich webových 
stránkách www.florbalhavirov.cz
Věkové kategorie: kontakty:

Přípravka 6 - 8 let ☎ 777 602 792
Elévci     9 - 10 let ☎ 737 210 800

Ml. žáci 11 - 12 let info@florbalhavirov.cz
St. žáci 13 - 14 let www.florbalhavirov.cz
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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, pozoun, lesní roh,

tuba...)

● sólový zpěv, sborový zpěv
v literárně-dramatickém oboru

v tanečním oboru 
(klasika, moderní tanec...) 

Maniak aerobik 
od září 2010 otevíráme výuku 

klasického baletu pro děti 
ve věku 5 - 8 let

ve výtvarném oboru 
(malba, grafika, keramika, 

tvůrčí fotografie...)

Ve školním roce 2010/11 

otevíráme první ročník 

"Školy tvůrčí fotografie"

bližší informace www.zusbm.cz

Přihlášky je možné podávat

během srpna a září

na ředitelství ZUŠ B. Martinů 

ul. Na Schodech 1, Havířov

☎ 596 813 128 

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz

www.zuslj-havirov.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

21. září v 17.30 hodin

v Komorním sále ZUŠ

Koncert žáků

Informace na sekretariátě 
ZUŠ ☎ 596 411 064

Akce pro děti:
V dětském oddělení Šrámkova
si můžete vyluštit další vědomostní
kvíz, tentokrát na téma Zase ta
škola! a prohlédnout si výstavku
knih Už je tu září, myšlenky se vaří.

Dětské oddělení Werichova
připravilo další sérii zábavných set-
kání s názvem Pojď s námi do his-
torie. Ve středu 29.9. v 15.00 hod.
se podíváme mezi Vikingy.
Během září si také můžete vyzkou-
šet své vědomosti v pohádkovém
testu, který pro vás vymyslel čtenář
David Červeňák.

pobočka Gen. Svobody
V úterý 14.9. od 14.00 do 16.00
hod. si nenechte ujít výtvarné odpo-
ledne Krabičky na poklady z prázd-
nin.

pobočka Dělnická
V pátek 17. září v 16.00 hod se
koná vernisáž výstavy prací, které
děti vytvořily během prázdnin.
Zároveň proběhne vyhodnocení
Velkého kvízu o Havířovu.

Akce pro dospělé:
Pobočka SD
pořádá ve středu 8.9. v 9.00 hod.
besedu s panem Otislavem Wala-
chem s názvem Další alternativa
zdravé výživy.

Oddělení hudby a umění 
vás zve v úterý 14.9. od 15.00 hod.
na tvůrčí odpoledne s názvem
Decoupage na sklo. Na vaši účast
se těší lektorka kurzu Iveta Janou-
šková.

Ve středu 29.9. v 18.00 hod. pak
můžete navštívit vernisáž výstavy
obrazů členů havířovské výtvarné
skupiny KVAŠ. V hudební části
večera vystoupí ženský pěvecký
sbor Canticorum.

V pobočce Severka
si nenechte ujít cestovatelskou
besedu Za krásami horského
Krymu. Na exkurzi po pobřeží se

vypravíte s Markem Václavkem,
a to v úterý 14.9. v 17.30 hod.

V půjčovně pro dospělé 
Šrámkova
na vás čeká soutěžní kvíz Znáš své
město Havířov? (k 55. výročí zalo-
žení města), výstava fotografií
Jiřího Jurzykowského z Fotoklubu
Havířov a tematická výstavka knih
Za krásami orientu.

Pro zájemce 
všech věkových kategorií

připravila Městská knihovna
Havířov fotografickou soutěž

pro amatéry 
Do Beskyd či Aleut cestujeme
bez aut. Do ní zasílejte snímky,
které zachycují jiný způsob
cestování než prostřednictvím
automobilů - pěšky, na kolech,
na koni či oslu, vlakem, lodí
apod. Fantazii se meze nekladou.
Pravidla soutěže:
- fotografie může přihlásit jen jejich

autor
- uveďte své jméno a kontakt
- soutěže se můžete účastnit

maximálně dvěma snímky
- fotografie i jejich název musí

odpovídat tématu fotosoutěže
- své snímky zasílejte do 15.9.

2010 na adresu: Městská knihov-
na Havířov, studovna a čítárna,
Šrámkova 2, 736 01 Havířov-
Podlesí a na e-mail
studovna@knih-havirov.cz., a to:
1x jako klasickou fotografii    ve
formátu cca 15 x 21 (A5)
1x elektronicky (formát JPEG,
velikost cca 800 x 600 pixelů)

Během září a října budou fotografie
vystaveny na webových stránkách
knihovny a v hale budovy ústředí
Městské knihovny Havířov na ul.
Šrámkova 2.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny
22. září 2010 v rámci oslav týdne
mobility.
Soutěž je pořádána u příležitosti
Evropského dne bez aut.

Komunitní centrum
Armády spásy
Obránců míru 704/15,
Havířov-Šumbark

Srdečně zveme všechny seniory,
kteří mají zájem trávit svůj volný
čas aktivně a ve společnosti dru-
hých lidí, do klubů, které budou
na programu od 1. 9. 2010.
Každý den máme jiný program.
V pondělí budou „Pohybovky“
a Reminiscence (vzpomínání).
V úterý je tu pro Vás „PC klub“, ve
středu realizujeme „Vařečku“, ve
čtvrtek nabízíme biblickou hodinu
a v pátek můžete navštívit „Stolní
hry“.
Bližší informace získáte osobně
nebo na ☎ 596 811 479.
NA VŠECHNY NOVÉ TVÁŘE 
SE BUDEME TĚŠIT!

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
☎ 596 411 206, 596 411 265
Klub pro rodiče s dětmi SRDÍČKO
1. 9. st volné hraní - zahrada
2. 9. čt šikovné ručičky
7. 9. út zpívánky
8. 9. st volné hraní - zahrada
9. 9. čt řekni „máma“, řekni

„táta“
14. 9. út zpívánky
15. 9. st beseda - Šikana
16. 9. čt povídám, povídám,

pohádku…
21. 9. út zpívánky
22. 9. st beseda - Asistovaná

reprodukce
23. 9. čt dopravní prostředky
29. 9. st zrušen klub
30. 9. čt hurá do lesa

Jednotlivé programy začínají 
v 8.30 a končí 10.30 hod.
Změna programu vyhrazena.

Srdečně zveme všechny seniory
z města Havířova do AS Komu-
nitního centra (J. Seiferta 8,
Havířov- Město) na Den seniorů,
který se koná 1. října 2010 od 14
hodiny.

Klub věrných turistů
V sobotu 11.9. - výlet vlakem na Filipku, sraz na nádraží ČD je v 6.30

hodin, odjezd vlaku v 6.40 hodin.

Ve čtvrtek 16.9. bude vycházka ke svatému Janu. Sraz na AN ve 13

hodin.

V sobotu 25.9. plánujeme "Houbařský zájezd na Bumbálku”.

Odjezd od haly Slavie v 7.30, cena zájezdu 140 Kč.
Košíky a dobrou náladu s sebou.

Pro své členy od září pořádáme na našem Institutu něco pro naši
jazykovou zdatnost s názvem: Německá Akademie turistů s poma-

lejším tempem výuky. Zahajujeme s rodilým mluvčím (turistou) jednou
týdně 4 vyučovací hodiny, délka výuky 32 hodin - 8 soustředění po

4 hodinách. Po dvou měsících možná ukončíme Akademii školním výle-
tem.
A také od září budeme pořádat PC Akademii pro své členy za stejných

podmínek hodin s naším osvědčeným lektorem - turistou.
Zájemci volejte p. Půrové: 591 123 217 nebo 777 997 458.

Informační schůzky a výběr peněz na zájezd jsou v úterý 7. září
a 14. září 2010 v 18.00 hod. v pizzerii haly Slávie.

Další sdělení na: www.kvtivr.estranky.cz 

Městská knihovna Havířov

(v prostorách kavárny ZaHRAda, Komunardů 8, Havířov-Město)

www.kavarnazahrada.cz
Program
Úterý 8.30 - 11.00 batolátka (pro rodiče s dětmi od 0 do 18 měsíců)

Středa 8.30 - 11.00 liché týdny tvořivý program, sudé týdny zpívánky

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost
16.30 - 17.15 hudební školička Yamaha

Čtvrtek 8.30 - 11.30 volný program 

9.30 - 10.15 hudební školička Yamaha

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost
Pátek 8.30 - 11.00 batolátka (pro rodiče s dětmi od 0 do 18 měsíců)

15.00 - 18.30 kavárna pro veřejnost

Mimořádné akce RC Majáček
pátek 24.9. 2010 od 19 hodin ZADÁNO PRO ŽENY 

Jestli máte někdy pocit, že Váš život je příliš těžký, přijďte si poslechnout
talkshow s ženou, která se nikdy nevzdává.

17. - 19.9. BURZA dětského oblečení a potřeb
Pátek   17.9. výběr oblečení 17.00 - 19.00 hodin

Sobota 18.9. PRODEJ 9.00 - 17.00 hodin
Neděle 19.9. výdej neprodaného oblečení 15.00 - 17.00
(formuláře a bližší info k prodeji viz. www.majacek.com)
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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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zahradu (4 210m2) s RD před

reko. v D. Datyni
Cena dohodou, přímý prodej.

Tel.: 732 746 515

P R O D Á M

114/10

P Ů J Č K Y
bez poplatků pro zaměstnance,

důchodce do 69 let, podnikatele
od 10 000 Kč do neomezené výše
☎ 736 279 118

113/10

A Q U A A E R O B I C
na bazénu v Havířově-Šumbarku.

Více na www.aquaaerobic.ic.cz 

604 305 870 - K. Mahdalová
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Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

Tel.: 606 328 595

AKCE: 30% sleva 
na čištění koberců a sedaček

120/10

HODINOVÝ MANŽEL

MALOVÁNÍ - ELEKTRO
ZEDNICKÉ PRÁCE
SÁDROKARTON

603 723 294
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The Reconnection ®

Reconnective Healing ®

(Rekonektivní léčení)

K. Budínská - 777 773 395
www.reconnection-leciva-energie.cz1
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Nabízíme k dlouhodobému pro-

nájmu nebytové prostory v centru

Havířova na ul. Stavbařská.

Vhodné jako ordinace, kosmetické

salony ap. Součástí je čekárna 

a ostatní související prostory -

výtah. Možnost parkování, dostup-

ná MHD.

P R O N Á J E M
nebytových prostor 
v centru Havířova

Prostory volné od 1. 12. 2010.

Informace na ☎☎ 602 570 925
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Na autobusovém nádraží 
města Havířova (tzv.Rotunda-1.p.)

NA OBDOBÍ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2010 
ZVÝHODNĚNÁ CENA 

řidičského oprávnění sk. A, B

KONTAKTUJTE SE:
David Kvíčala: 773 685 373
david.kvicala@seznam.cz

AUTOŠKOLA HERZÁN

www.asherzan.atlasweb.cz
127/10

128/10

Z D A R M A
v Havířově-Suché

+ vystavení dokladu pro vyřazení 
z evidence motorových vozidel

odvoz zajištěn

Info.: 596 440 417, 732 788 556
autodasa@seznam.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

1
2
9
/1

0

124/10

OBČANSKÁ KOMISE 
HAVÍŘOV-BLUDOVICE

zve na
VEŘEJNOU SCHŮZI S OBČANY

6. října 2010 v 16 hodin 

v Domě PZKO
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