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P O Z VÁ N K A
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova
pondělí 20. června 2011 od 13 hod.

v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou zařazeny na konec programu.
Upozorňujeme občany na nutnost
předkládat příspěvky k vystoupení 

v písemné podobě.

Centrum volnočasových aktivit,
které vzniklo rekonstrukcí objektu
bývalé dialýzy, slouží od května
malým, velkým i seniorům.

Slavnostní otevření Centra vol-
nočasových aktivit na Horymírově
ulici se konalo 3. května.

„Myslím si, že Havířov je
městem, které vnímá potřeby
svých občanů, a proto se snaží
budovat zařízení podporující zdra-
vý životní styl,“ řekl u slavnostního

otevření primátor města Ing.

Zdeněk Osmanczyk. „Ať už se
jedná o zařízení pro mladé, staré,
sportovce nebo rodiče a jejich děti.
K hledání dalších možností, jak
podpořit rozvoj prorodinných akti-
vit, nás inspiroval zisk titulu Obec
přátelská rodině.“

Objekt na Horymírově ulici vyu-

žívala od roku 1993 do dubna 2010

Nemocnice s poliklinikou jako dia-

lyzační středisko. V roce 2010

Rada města Havířova schválila

využití objektu pro účely zřízení

Centra volnočasových aktivit.

Proto, aby zařízení mohlo sloužit

novému účelu, muselo projít nejpr-
ve rekonstrukcí.

Rekonstrukce zahrnovala sta-

vební úpravy, které vedly ke změ-
nám vnitřního dispozičního řešení
objektu. Vznikly tady dvě velké klu-

bovny, kuchyňky a sociální zázemí.

V rámci rekonstrukce byly vyměně-

ny veškeré instalační rozvody,

vyměněna okna, zateplena fasáda

a provedena rekonstrukce střechy

včetně zateplení. Náklady na pře-

stavbu činily asi 6,5 mil. Kč a byly
pokryty z úspor rozpočtu odboru

školství a kultury na rok 2010. Tyto

finance se podařilo uspořit zejmé-
na díky zadávání veřejných
zakázek formou elektronických

aukcí.
„Vybudováním Centra volnoča-

sových aktivit vzniklo místo, které
bude nabízet možnosti pro set-
kávání dětí, mládeže, rodin
s dětmi, seniorů i občanů zdra-
votně postižených,“ přiblížil pri-

mátor. „Věřím, že Centrum volno-
časových aktivit umožní vzájem-
nou podporu občanů různého
věku, výměnu informací, poznatků,
zážitků a zkušeností.“

V rámci Havířova v květech, který se uskuteční 18. června, se bude konat floristická soutěž. Od 8.00
hodin budou soutěžní týmy tvořit přímo před očima diváků květinové obrazy na zatím utajené téma.

V 15.00 hodin bude soutěž

ukončena a vy budete mít možnost

sami rozhodnout o vítězi.
Hodnocení bude probíhat na

náměstí Republiky na ozna-

čeném místě od 15.00 do 18.00

hodin. Na tomto místě budou
k dispozici soutěžní kupóny
(viz vzor).

Po vyplnění kupónu odtrhnete
pravý horní roh a ten si uscho-

váte. Kupón následně vhodíte do
anketní schránky. Kupóny jsou
slosovatelné o Cenu primátora

a Cenu Svazu květinářů a floristů
ČR.

Vyhlášení výsledků soutěže
a předání cen se uskuteční
18. 6. v 19.00 hodin na náměstí

Republiky.

Rozhodněte o vítězi floristické soutěže!

Na Horymírce vzniklo 
Centrum volnočasových aktivit

Foto: Josef Talaš



2

27. dubna oslavila 100 let paní Marie Mikulová z Havířova-
Životic. Z rukou náměstka primátora Bc. Daniela Pawlase
převzala oslavenkyně krásnou kytici a dárkový balíček.
Paní Mikulová žije v současné době v Domově seniorů
Slezské humanity v Orlové a těší se poměrně dobrému
zdraví. Paní vychovala tři syny a dnes jí dělají radost rovněž
čtyři vnuci a dalších osm pravnoučat.

Magistrát města Havířova, odbor
životního prostředí, vykonávající
přenesenou působnost na úseku
rostlinolékařské péče dle § 70 odst.
2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostli-
nolékařské péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, upozor-
ňuje vlastníky pozemků nebo
osoby, které pozemky užívají z jiné-
ho právního důvodu, že jsou povin-
ni při své činnosti omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů
a chránit pozemky a porost na nich
před šířením plevelů a činit na

vlastní náklady opatření k zamezo-
vání jejich výskytu.

Žádáme, aby v termínu
do 30. 6. 2011 byly
pozemky posekány.

Pracovníci odboru životního pro-
středí budou po uvedeném termínu
provádět kontroly. V případě, že
tento termín nebude dodržen,
orgán státní správy ve věcech rost-
linolékařské péče zahájí správní
řízení, na základě kterého lze uložit
pokutu.

Výzva k posečení pozemků

Městská realitní agentura se

1. května zapojila do mezinárodního projek-

tu AFTER, který se zaměřuje na analýzu

provedených energeticky úsporných

opatření na bytových domech. Projekt

s úplným názvem Cost Optimum and Stan-
dard Solutions for Maintenance and Mana-

gement of the Social Housing Stock -

Nákladové optimum a standardní řešení pro
údržbu a správu domovního fondu je spolufi-
nancován z prostředků Evropské unie z pro-

gramu Inteligentní energie pro Evropu.

Koordinátorem projektu, kterého se
účastní správcovské bytové společnosti
i instituce zabývající se výzkumem v dané

oblasti ze 6 evropských zemí, je francouz-

ská společnost Delphis. Přesně 18 partne-
rů projektu z Německa, Itálie, České repub-
liky, Francie, Slovinska a Dánska bude nad-

cházejících 36 měsíců zjednodušeně řeče-

no zkoumat a vyhodnocovat energetické
úspory na zateplených domech, na
domech s vyměněnými okny, opravenými

střechami u domovního fondu města. „Není
důležitá jen úspora energie a její ekono-
mický přínos, ale také spokojenost nájem-
níků opravených domů,“ uvedl k projektu

ředitel havířovské MRA Ing. Pavel Merta.
Které sanované domy budou v projektu

posuzovány, bude rozhodnuto v průběhu

května, kdy proběhne první setkání účast-

níků ve Francii. Rozpočet MRA Havířov pro

projekt AFTER je více než 104 tisíce EUR,

příspěvek Evropské unie činí 76,5 tisíce

EUR.

Městská realitní agentura se již několik-

rát úspěšně zapojila do podobných mezi-
národních projektů. Projekt AFTER skončí
v dubnu 2014.

Programové prohlášení RMH na období 2011-2014 
Rada města Havířova na své schůzi 20. dubna 2011 vydala Programové prohlášení na období

2011 - 2014. Úplné znění programového prohlášení je k dispozici na webových stránkách

města www.havirov-city.cz v sekci volené orgány - rada.

MRA bude vyhodnocovat

efektivitu zateplených domů

ZŠ Kudeříkové:

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI O II. SVĚTOVÉ VÁLCE
Ve dnech 11. 4. - 15. 4. 2011 byla v prostorách základní školy M. Kude-

říkové instalována putovní výstava Fakta a zajímavosti o II. světové válce.

Výstavu připravila paní Ludmila Václavíková, členka Českého svazu bojov-

níků za svobodu. Na několika panelech si mohli žáci prohlédnout fotogra-

fie z bojišť, významných osobností, poslední dny války na našem území

a další zajímavosti. Na zahájení výstavy proběhla beseda žáků s přímým

účastníkem války panem Ing. Ladislavem Bémem, který je také členem

Českého svazu bojovníků za svobodu. Pan Ing. Bém byl v roce 1939 účast-

níkem studentských demonstrací v protektorátu Čechy a Morava, byl

zatčen a odvezen do koncentračního tábora. Všechny své další osudy veli-
ce poutavě sdělil žákům 8. třídy, které beseda opravdu zaujala. Výstavu si

prohlédly také další třídy žáků naší školy.
B. Zineckerová a D. Rejcha, učitelé dějepisu

Foto: Josef Talaš
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Zástupci města, členové Sdružení československých zahraničních
letců - Východ, Československé obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Seskupení
polských kombatantů, hosté ze Slovenska a další obyvatelé města
vzdali u příležitosti oslav osvobození republiky čest hrdinům druhé
světové války.

29. dubna se konal pietní akt u památníku u Kostela sv. Anny

v rámci 66. výročí Ostravské operace. 9. května jsme si připomenuli

položením věnců a květin u havířovských památníků konec

2. světové války.

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi starší
6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2011.

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

3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem a v doprovodu osoby
starší 15 let 

4. K očkování přineste očkovací průkaz psa   

Místa  a termíny svodů:
14. 6. 2011 - úterý
Ha-Město, Podlesí, Bludovice, bývalý psí útulek (u Štýrských)

8.00 - 11.00 hod., očkuje MVDr. Vaculík   - 100 Kč/pes
Ha-Dolní Datyně, bývalá budova MNV       

12.00 - 13.00 hod., očkuje MVDr. Vaculík - 100 Kč/pes
Ha-Město, Podlesí, Bludovice, bývalý psí útulek (u Štýrských)

15.00 - 18.00 hod., očkuje MVDr. Vaculík - 100 Kč/pes
15. 6. 2011 - středa
Ha-Prostřední Suchá, veterinární klinika      

13.00 - 17.00 hod., očkuje MVDr. Polák   - 100 Kč/pes
16. 6. 2011 - čtvrtek

Ha-Šumbark, hasičská zbrojnice                          
8.00 - 10.00 hod., očkuje MVDr. Horák     - 100 Kč/pes

Ha-Dolní Suchá, ve dvorové části MŠ               
10.30 - 12.30 hod., očkuje MVDr. Javora  - 100 Kč/pes

17. 6. 2011 - pátek

Ha-Životice, Požární zbrojnice

8.00 - 11.00 hod., očkuje MVDr. Javora    - 100 Kč/pes

Ha-Šumbark 13.00 - 15.00 hod., očkuje MVDr. Horák   - 100 Kč/pes

Bývalá veterinární ordinace ul. Gen. Svobody - Pod zdravotním střediskem

Náhradní termín: 8. 9. 2011   
Veterinární klinika v Prostřední Suché  

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

Výše uvedené ceny platí občané, statutární město Havířov přispívá ze svého rozpočtu

na vakcínu 20 Kč na každého psa.

31. 5. - 2. 6.
U Parkoviště, Slezská, Zednická, Kosmonautů,

17. listopadu, Ostrovského, 
Petřvaldská - požární zbrojnice 

3. 6. - 6. 6. 
U Topolů, U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel. sta-
nice), Na Stezce, Na Polanech, Padlých hrdinů

- obchod, J. Kotase-točna

7. 6. - 9. 6.
Kubelíkova, Nákupní, Mládí, E. Krásnohorské,

Na Dolanech, Školní (v zatáčce u gar.)

10. 6. - 13. 6.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový Svět-odbočka

před zatáčkou k zahrádkářské osadě, 
Hraniční, Květná, Podélná (Osinky) 

14. 6. - 16. 6.
Radniční, A. S. Puškina, Slovanská, 
Švabinského, Sadová, E. Holuba, 

Dl. třída-Terasa 

17. 6. - 20. 6.
Moskevská-park., U Lesa, Tajovského, Soví, 

K. Světlé-Luna, Na Pacalůvce, J. Vrchlického,    

21. 6. - 23. 6.
Mezidolí - U Sosáka, Selská, Nad Tratí x Na

Kopci, Fryštátská, Kpt. Jasioka ZŠ, Petřvaldská
(pož. zbrojnice), Anglická

24. 6. - 27. 6.
Místní, Kubelíkova, J. Žižky, Edisonova,   

M. Kudeříkové, Svážná, Alšova

28. 6. - 30. 6.
1.máje, G. Klimenta, E. Destinnové, Na Nábřeží

- letní kino, Gen. Svobody, P. Bezruče, 
Lazecká u lesa

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou urče-
ny pouze k odkládání objemného odpadu (např.

nábytek, koberce apod.). Ostatní odpady
(nebezpečný odpad, vysloužilé elektrozařízení,
stavební odpad) odvážejte na sběrný dvůr. Sběr-

ný dvůr je na ul. Karvinské v areálu Technických
služeb, provozní doba je každý den od 7.00 hod.

do 18.00 hod. vč. soboty a neděle.

Rekvalifikační kurz 

"Základy obsluhy osobního počítače"
Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV v rámci projektu z ESF, OP

LZZ pod názvem „Prevencí a aktivním přístupem ke zvýšení zamě-

stnanosti osob ohrožených sociální exkluzí“ úspěšně realizuje vzdě-

lávací kurzy "Základy obsluhy osobního počítače", rozsah kurzu

- 80 hod. Kurzy jsou akreditované, zdarma a každý účastník obdrží

certifikát o absolvování kurzu.
Kurzy jsou určeny pro níže uvedené cílové skupiny z Havířova,

Orlové a okolí:

fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku

fyzické nezaměstnané osoby nad 50 let 
Přihlásit se můžete průběžně v odpoledních hodinách 
na tel. čísle - 775 305 497-8

od pondělí do pátku, nebo pište na e-mail: amos@amos-havirov.cz 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního
rozpočtu ČR.

SENIOŘI OBJEVUJÍ TAJE 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV pro velký zájem pořádá další kurzy

obsluhy PC pro seniory, kteří se seznámí se základní obsluhou PC a inter-

netem prostřednictvím intenzivních 25hodinových kurzů. Zahájeny budou

2 typy kurzů, tj. začátečník a pokročilý uživatel (pro absolventy kurzu
začátečník).

Oba kurzy mají stejnou hodinovou dotaci.

STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2010   

Účastník bude hradit 950 Kč/kurz
Výuka bude probíhat v PC učebně AMOS-HAVÍŘOV o.s. na ulici 

Mánesova 1, Havířov-Město v budově základní školy (bývalá ZvŠ).

Pravděpodobné zahájení kurzu květen/červen 2011.

Přihlásit se můžete do 31. května 2011 na tel. číslech:
775 305 499-8 od pondělí do pátku v odpoledních hodinách

Harmonogram přistavení VPK  červen  2011 

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Foto: Josef Talaš
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MŠ E. HOLUBA

Cesta za poznáním
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se
naučil v mateřské školce.“

Robert Fulghum

I naše školka se řídí tímto heslem a zprostředkovává
našim dětem spoustu zajímavých výletů a exkurzí
s možností vše si osahat, vyzkoušet a prožít doslova na
vlastní kůži.

Jednou z mnoha povedených akcí byla návštěva Střední
školy techniky a služeb v Karviné, kde se nás velmi hezky
ujali nejen zaměstnanci této školy, ale i naši velcí kamarádi

- studenti.

Prohlídkou praktických dílen děti získaly další představy

o práci s dřevem, o nástrojích, které se používají.

Byly nadšené, když dostaly do rukou kladívka či

aku šroubováky.

I holky si to docela užívaly. Však víte, v dnešní době se

holka musí umět otáčet nejen v kuchyni, ale také si poradit

s drobnými opravami. A to jste měli vidět, jak klukům zajis-

křilo v očích, když spatřili vytáhnutý a rozebraný motor

z auta, známe kluky, hračičkové, tam šroubek, tam matička,

tam drátek, vše se hodí. Tak jsme jen doufali, že motoru

nebude nic chybět a že se zase někdy rozjede. Asi bylo vše

v pořádku, k naší velké úlevě, žádná velká součástka se

neztratila. Za úžasné a příjemně strávené dopoledne děku-

jeme p. řed. RNDr. Ivě Sandriové a všem zaměstnancům

školy.

Ale jak se odměníme my? Na oplátku jsme se nabídli, že

připravíme vystoupení k nějaké slavnostní příležitosti a tak

se stalo. Měli jsme vystoupit při oslavách Dne učitelů.

Po delším přemýšlení jsme vybrali ukázku z připravo-

vaného muzikálu „Sněhová královna“.
Děti pilně trénovaly a postupně přicházely na to, že když

chtějí dosáhnout úspěchu, musí vynaložit určité úsilí

a námahu a to vše se jim nakonec zúročilo, předvedly se

v plné parádě. A odměna? No přece, obrovský aplaus
a něco sladkého na zub a samozřejmě velké poděkování za
krásné vystoupení a výbornou reprezentaci naší školky.

A tak se po malých krůčkách rodí spolupráce s jinou školou,

ve které bychom rádi pokračovali i v příštích letech.
Za kolektiv MŠ E. Holuba - Jana Adámková

Vlak nás vydal drsnému prostředí Hrubého
Jeseníku krátce po poledni na stanici v obci
Zlaté Hory. Své saky paky jsme si odnesli do

Dolního údolí, kde jsme se ubytovali v Hotýlku

u Pekina a dále jsme podle časového plánu vyra-
zili na Rejvíz. Národní přírodní rezervace se
svým vrchovištním rašeliništěm byla součástí

průzkumu oblasti. Po místy zasněženém
dřevěném chodníčku jsme došli až k Velkému
mechovému jezírku. Připravenost členů mise na

každém kroku se projevila i zde. Referáty o příro-
dě, historii a obyvatelstvu v okolí provázely celou
misi podobně jako minule na Králickém

Sněžníku. Po večeři nám jeden místní domoro-
dec přidal zajímavý příspěvek o ztraceném kos-

telu, jehož věž nalezneme tři metry pod rašeli-

nou u Malého mechového jezírka.
Pověstný (zlověstný) druhý den začal se slun-

cem v zádech a v duši. Vybaveni nejnutnějšími
potřebami pro přežití v lese jsme došli nejprve

do hornického skanzenu, kde se těžilo zlato.
S amatérským průvodcem jsme si jej prošli

a dali se opět do chůze. Výchozím bodem pro

biologicko-geologickou procházku bylo město
Zlaté Hory. Rozhledna na Biskupské kupě ležící

na česko-polské hranici byla prvním zdolaným
vrcholem. Následovaly nálezy pokladů, kopec
Větrná, poutní kostel Panny Marie Pomocné,

zřícenina hradu Edelštejn a čekání na tmu tmou-
cí, abychom se mohli pomocí expertů na orien-

taci dostavit zpět. Ačkoli se už zdálo, že se nám
podařilo zabloudit, přece jenom jsme se skrz pár

průseků a jednu sjezdovku  dostali k teplé večeři.
S menšími či většími obtížemi jsme poslední

den výpravy rozpohybovali končetiny a razili si to

do Zlatých Hor. Avšak osudem jednotky bylo
opět navštívit skanzen, tentokrát s aprobovaným
průvodcem, a navíc jsme zkoušeli rýžovat zlato.

Členky týmu dostaly tip na jistého svobodného
nálezce zlatého valounku a mohli jsme pokračo-

vat. Domů dorazili všichni členové tlupy včetně
svých krosen těžkých jako kamení. Bio-geo
exkurze se začíná stávat tradicí a většina z pře-

živších se už těší na další podzimní misi.
S. Čerevková, studentka III.A

Jaro na Pujmance…
Tento rok se jaro ozvalo trochu později, ale nástup byl

rychlý. Základní škola M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku
s letošním jarem nehodlala držet krok a pustila se do jarních
akcí. Hned 1. dubna proběhl projektový „Aprílový den“. Celá
škola se oblékla do modra a soutěžili jsme o nejšílenější
účes.

Jak jistě víte, s jarem jsou spojeny také svátky Velikonoc,
a proto žáci společně s učiteli a vychovatelkami ze školní
družiny uspořádali velikonoční jarmark s prodejem malova-
ných vajíček, přáníček, perníčků a jiných velikonočních
ozdob. Žáci pracující na mezinárodním projektu Občan při-
pravili prezentace o Velikonocích pro první a druhé třídy.

Hodně jsme se těšili na tradiční akci Hledá se hvězda

Pujmanky, ve které naši žáci předvedli svůj talent ve hře na

hudební nástroj, zpěvu, pantomimě, tanci a dalších disci-

plínách. Všechny aktivity se setkaly s velkým ohlasem.
Žáci ZŠ M. Pujmanové

Foto: Šárka Lassáková

ZŠ Moravská a její ekologové 

oslavili Den Země 

s náležitou úctou k přírodě 
Některé třídy se zúčastnily oslav Dne Země přímo na

akcích pořádaných městem, úklidem atria a okolí nebo eko-
logickou deskovou hrou Ekopolis. Věrné příznivce přírody,
Matěje z 8.B, Veroniku, Davida, Filipa a Denise ze 7.A, jste
mohli potkat přímo u jednoho ze stánků pod náměstím.Více
než pět stovek dětí se u našeho stánku pozastavilo a soutě-
žilo. Mohli si vybrat, zda se cítí být silní v rozeznávání plo-
din naší Země hmatem, poznávání přírody podle obrázků,
ve znalostech z hmyzí říše, nebo se mohli poučit u květi-
náčů s mnoha bylinkami, většinou vypěstovaných přímo na
škole. Čekající si mohli prohlédnout velké hlemýždě, žabky
drápatky nebo párek pískomilů. Ti nejúspěšnější získali
kromě razítka a sladkosti také malý sáček naší školy
s básní Garyho Snydera a třemi semínky bylin a květin.

Navzdory únavě a počasí jsme se v neděli vydali
s dalšími nadšenci na další akci. Tradičně se v Českém
Těšíně odehrává akce „Vítání ptačího zpěvu“. Pod odbor-
ným a příjemným výkladem jsme se mohli seznámit
s 29 druhy ptáků. Děti měly možnost některé odlovené
jedince pustit po okroužkování zpět do volné přírody. Našim
zrakům neušel ani ledňáček či dlask, pěnkava, volavka
nebo skorec a na obloze se objevili první rorýsi. Děti se

dozvěděly mnoho zajímavého o životě ptáků a mohly vyhrát

překrásné obrázky, samolepky a magnetky s tématem

ptactva. Všichni se vrátili domů nadšeni a bohatší o další

„pouto s přírodou“. Jaroslav Drlík, ekolog školy

Hattrick volejbalistů „horního gymplu“
Městské kolo havířovské ligy středních škol ve volejbale hrála jedna skupina se v hale SPŠ

elektrotechnické (zde byl zařazen domácí tým, Gymnázium na ul. Komenského a Gymnázium na

ul. Studentská), druhá skupina hrála v hale při ZŠ Žákovská (SPŠ stavební, SŠTO ul. Lidická a SŠ

ul. Sýkorova). Turnaj se hrál na 2 vítězné sety.

Kluci z horního gymplu potvrdili roli favorita. SPŠE i Gymnázium, ul. Komenského, porazili shodně

2:0 (11, 13; resp. 9, 5). Na druhém místě skončila SPŠE a tak se společně s tímto týmem přesunu-

li do nové haly na Žákovské. Semifinále se nehrálo - druhé týmy ze skupin bojovaly hned o třetí

místo. Úspěšnější byla SŠTO Lidická, která vyhrála 2:1 nad SPŠE.

Tým GSH narazil na již tradičního finálového soupeře SPŠ stavební. I tento zápas kluci GSH bez

problémů zvládli, vyhráli dvakrát 25:15 a potřetí za sebou postoupili do Okresního kola.

Tým hrál ve složení D. Gwizdž (sexta B), O. Štark (septima A), P. Svoboda (septima B), Š. Bednář,

R. Lužný, M. Mráček., O. Šťáva (všichni oktáva A), V. Sýkora (oktáva B).
Okresní kolo uspořádalo Gymnázium a SOŠ Orlová. Zúčastnilo se pět družstev: Gymnázium Orlo-

vá, Gymnázium Bohumín, Gymnázium Karviná, Obchodní akademie Orlová a Gymnázium Havířov,

Studentská ul. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety na dvou kurtech, pískali
licencovaní rozhodčí.

Reprezentanti GSH narazili hned v prvním zápase turnaje na Karvinou. Jak se později ukázalo,

byl to nejtěžší soupeř, ale ani ten jim nezkomplikoval jednoznačnou cestu za vítězstvím.Tento - jakož

i všechny další zápasy - vyhráli 2:0 a suverénně vyhráli celý turnaj.
Největším problémem nebyla kvalita soupeřů, ale spíše schopnost koncentrace hráčů. Během

celého turnaje si hráči GSH vzali jen jeden oddechový čas. Tým hrál téměř ve stejném složení jako

v Městském kole - chyběl Ondra Šťáva.

Biologicko-geografická exkurze studentů 3. ročníků Gymnázia Komenského,
Zlaté Hory a okolí - POVINNÁ VÝBAVA: baterka a mapa, buzola
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Představujeme generálního mediálního partnera

Europa Cup 2011 - TV POLAR

Kabelová
síť UPC 24hodinové městské kanály POLAR ve městech Karviná, Havířov, Orlová, Nový Jičín, Frýdek-Místek

DVB-T
digitální terestrické vysílání regionální vysílání POLAR v Moravskoslezském terestrickém digitálním multiplexu Local TV Klimkovice

DVB-S
digitální satelitní vysílání vstupy POLAR do TV PUBLIC denně v 7:00, 17:00, 24:00, šířeno také v DVB-C po celé ČR

IPTV
digitální internetové vysílání vstupy POLAR do TV PODA 12krát denně, šířeno ve městech Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná

Internetové InfoPortály.cz - Internetové noviny Moravskoslezského kraje
zpravodajské portály TVportály.cz - Internetová televize Moravskoslezského kraje

Chytré 
mobilní telefony vysílání ze serveru TVportály.cz je dostupné v mobilních telefonech podporujících technologii Flash

POLAR je největší soukromá televizní společnost v Moravskoslezském kraji. Již 20 let vyrábí zpravodajství a publicistiku a informuje tak
obyvatele Moravskoslezského kraje o aktuálním dění v jejich okolí. Vysílání POLAR je různými technologickými způsoby dostupné všem
obyvatelům Moravskoslezského kraje s přesahem do celé ČR a na Slovensko:

Málokdo už ví, že TV POLAR je výrobcem pořadu „Jak bude…“ - předpovědi počasí pro TV Barrandov, který je jedním z nejúspěšnějších

pořadů této stanice.

TV POLAR je ale také předním českým producentem reklamních, propagačních a výukových filmů. Mezi jeho klienty patří např. automobilka

Hyundai, OKD, úřad Moravskoslezského kraje, město Ostrava, ale i město Havířov, pro které POLAR v roce 2010 vyrobil nový propagační film.

POLAR tvoří více než 40 kreativních a flexibilních autorů a realizátorů. Natáčel již po celém světě a obdržel řadu prestižních ocenění na

filmových festivalech. Z havířovského Europa Cupu 2011 bude do své distribuční sítě vysílat přímé přenosy a zpracuje z celé akce také

televizní pořad. Více o TV POLAR se dozvíte na www.polar.cz
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Město Havířov a org. Junák
pořádají v sobotu 4. 6. 2011

Zvu Vás k neobvyklé návštěvě.
Navštívíme spolu ZO SPCCH
Komunitní centrum Havířov -
KARDIO.

SPCCH v ČR je celorepublikové
sdružení, jehož členy jsou lidé
postižení civilizačními chorobami,
osoby dlouhodobě a trvale
nemocné a senioři. Komunitní cent-
rum pod vedením p. Karly Haná-
kové se o své členy vzorně stará
a nabízí velký výběr různé zájmové
činnosti.

Pohyb je život a život je pohyb.
Proto prvořadým úkolem Komunit-
ního centra je rehabilitační cvičení
s prvky jógy. Jde o pohyb pod
odborným vedením cvičitelů. Každý
přítomný cvičí tak, jak jeho tělo bez
velké námahy zvládne. Cvičení je
příjemné, velký důraz se klade na
správné dýchání. Kdo má větší
zdravotní problémy, je zařazen do
kurzu cvičení, při kterém se sedí na
židlích. Na židlích se cvičí přímo
v Komunitním centru.

Běžné cvičení na karimatkách
probíhá od 1.5. v Centru volnoča-
sových aktivit (CVČA) na Hory-
mírově ulici, v NsP a v ZUŠ
Vrchlického. Já cvičím se skupinou
v ZUŠ Vrchlického. Scházíme se
každý čtvrtek dopoledne. S batohem
na zádech a s karimatkou pod paží
spěchám „něco udělat pro své zdra-
ví“. Cestou potkávám známé, kteří se
usmívají a fandí mi, jiní se diví...

Cvičíme od 9 do 10.30 hod.
Občas se ozve hekání, smích,
nechybí vzájemné vtipné komen-
táře o našich sportovních výkonech
- prostě mezi námi vládne pohoda.
Závěr celého cvičení patří velmi
příjemné relaxaci při hudbě. Se
zavřenýma očima ležíme na kari-
matkách, posloucháme vlídnou řeč
cvičitelky, která nám radí, jak si
máme uvolnit celé tělo a myšlenky
lehce plují jako obláčky po nebi...

16. dubna uspořádal výbor ZO
Havířov KARDIO za finanční pod-
pory magistrátu města pro své

členky celodenní výlet. Kam?
Do Frýdku-Místku a jeho okolí.
Ráno do autobusu nastupovali
senioři s batůžky na zádech, někte-
ří s hůlčičkami a berličkami... Věno-
vali jsme se Frýdku. A bylo co obdi-
vovat. Historickými částmi města -
starý hrad od roku 2006 opět pří-
stupný, zámek s nádvořím a přileh-
lým parkem - nás provedl průvodce
s odborným výkladem. Atmosféra
renovovaných kupeckých domů se
musí zažít. Bazilika Navštívení
Panny Marie vzbudila úžas. Krása
okolí Svaté zázračné studánky
v Hájku a Vyhlídka P. Bezruče
pohladila srdíčko. Zájezd organizo-
vaný paní Karlou Hanákovou neměl
chybu. I sluníčko mile hřálo. Večer
jsme se všichni vraceli spokojeni.
Za takový zážitek jsme byli vděčni.
Je škoda, že mnozí neznají krásu
našeho nejbližšího okolí...
Je škoda, že ji často nevnímáme.

Alena Urbánková

Z redakční pošty:

Pohyb je život a život je pohyb 
Jak aktivně stárnout

Na Šumbarku vzniklo 
nové fitko pro ženy

Udělat něco pro své zdraví i duševní pohodu mohou nyní ženy -

a to i velmi zaneprázdněné ženy - v novém fitcentru na havířov-

ském Šumbarku.V bývalém objektu Tenas dnes Semagu na Lidické

ulici zde uvedli do provozu jedno z šestnácti frenchizingových
středisek fitness klubů pro ženy -  Expreska.

„Trend kruhového tréninku k nám přišel z USA,” uvedla za fitness

Kateřina Streitová.

„V klubu EXPRESKA probíhá trénink na osmi hydraulických strojích
a osmi aerobních mezistanicích, které jsou logicky uspořádané
do kruhu podle toho, zda se procvičuje spodní nebo horní partie těla.
Během pouhých třiceti minut tak rovnoměrně procvičíte všechny sva-
lové skupiny. Myslím si, že půlhodina je čas, který si i velmi zaneprázd-
něná žena může dovolit třikrát týdně investovat do svého zdraví
a krásy.” www.expreska.cz 

I v Havířově se děti mohou učit

anglicky metodou 

Super Simple Songs
Již také do Havířova dorazila pro děti výuka pomocí metody Super Sim-
ple Songs, která je určena především pro děti od 2 do 7 let. Jedná se

o výtvarné, hudební a pohybové hrátky s angličtinou nenucenou formou.
Pro děti jsou připraveny zábavné interaktivní hry, pomocí kterých
nenásilně prohlubují své znalosti anglického jazyka. Na své si přijdou

i děti starší, pro které jsou připraveny kurzy s použitím moderních učeb-
nic. Výuku v jazykovém centru Enjoy & Learn vede v prostorách "Bílého

domu" Mgr. Kateřina Vlčková, která má s výukou dětí velké zkušenosti.
Kromě výuky se mohou děti těšit na akce jako je Halloween, Christmas
party, tábory s rodilým mluvčím a mnoho dalších.

info: www.enjoy-and-learn.cz, katkavlcek@seznam.cz 
777 877 376

12. ročník závodu dětí 
na jízdních kolech

Místo konání: park pod Kulturním domem L. Janáčka v Havířově

Přihlášky: v den závodu od 9.00 do 9.45 hodin

Start: v 10.00 hodin - 1. kategorie

Trasa: cca 500 m, (podle kat.) asfaltové chodníky a pěšiny

Kategorie: podle roku narození, chlapci i dívky zvlášť

1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006

Povinné vybavení: ochranná přilba

Startovné: zdarma Bližší informace  604 703 858      

Folklorní soubor
Havířovské babky
hledá harmonikářku

Mnoho havířovských občanů
nás již zná, vystupujeme
v domech s pečovatelskou služ-
bou, v Domovince pro seniory
a můžeme pokračovat výčtem
ještě dále. Zpíváme rády sobě pro
radost a druhým chceme zpříjem-
nit chvíle při jejich setkáních.
Zpívat, ale bez hudby, našem
případě bez harmoniky, není
možné. Máme sice dvě harmoni-
kářky, které se ochotně střídají,
jenže k veliké škodě a naší veliké
lítosti nám obě onemocněly. Proto
zveme a pěkně prosíme ochotnou
harmonikářku, která by byla
ochotna nám pomoci a přišla mezi
nás. Vítáme i zpěvačky. Havířov-
ské babky se scházejí v klubu
Bambino na Astronautů 9.

Bližší info Božena Bílková 
☎☎ 733 105 541 

Foto: archiv

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá od 12 do 18 hod., 

v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu
výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací, 
vstupné dobrovolné

2. 6. - 26. 6. 2011
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. 6. od 17 hodin

v
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Městské kulturní středisko Havířov 

přijme lektorku klasického baletu
pro výuku ve šk. roce 2011/2012

Informace na 777 767 090

Marta Benešová-Břehová
uvidíte pastely, kresby, olejomalby

krajiny, zátiší, portréty - místa a osoby srdci blízké

Křest známky Europa Cup - 15. června - galerie Maryčka
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KD Leoše Janáčka - KDLJ 

p
ři

p
ra

v
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m

e 7.7. Pietní akt k uctění památky obětí důlního neštěstí 
na Dole Dukla v roce 1961

● nedělní promenádní koncerty v parku za KD Radost
● prázdninové pohádky pro děti v parku za KD Radost
● Havířovské slavnosti - 9. - 11. září 2011
28.9. 19.00 hodin - velký sál KD Petra Bezruče

András Kern - Hádej kdo přijde...
Hrají herci Divadla Na Fidlovačce: Eliška Balzerová,

Tomáš Töpfer, Zdeněk Maryška, Monika Kobrová,
Pavel Nečas, Marek Holý, Zdeněk Palusga, David Hák,
Milada Kratochvílová ad.

2. pol. září - vždy v 19 h. - sál KD Radost
VOX ORGANI - MEZINÁRODNÍ VARHANÍ FESTIVAL

Kulturní dům Radost - KDR
Galerie Radost - otevřeno po - pá od 12.00 do 18.00 h., 

so - ne od 14.00 do 18.00 h., v den večerního programu do 19.00 h

vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Městské kulturní středisko Havířov 

nabízí k pronájmu nabízí k pronájmu 
REKLAMNÍ PROSTORY REKLAMNÍ PROSTORY 
ve výlohách Společenského domu Havířov

Info: 596 808 028, 777 767 086

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov

13.6. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
se zástupci společnosti KIC Odpady a.s.

hosté :
Ing. Josef Tuhý - předseda představenstva KIC Odpady a.s.

Ing. Tomáš Kotyza - vedoucí odboru životního prostředí KÚ MsK
Ing. Jaroslav Kořínek - výkonný ředitel KIC Odpady a.s.

Problematika komunálního odpadu 
a jeho využití pro energetické účely

v
ý
s
ta

v
a

v
ý
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ta

v
a

Adolf Born
DIDAKTICKÁ VÝSTAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

31. 5. - 30. 6. 2011 

Vernisáž ve středu 1. 6. od 17 hodin 
výstava potrvá do neděle 26. 6. 2011

ČESKÁ SCÉNA 
7. 6. v 19.00 hod. - KDPB - pro skupinu HAC       
Jules Verne: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Otevřeno: po - pá 10 - 18 h., so - ne 14 - 18 h., v den večerního 

programu ve velkém sálu do 19 h., vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

T
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Jiří Neuwirt - grafiky a obrazy
Jan Gajda - sochy
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT      
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

1.6. v 17.45 h

MÁMA MEZI MARŤANY
(MARS NEEDS MOMS, USA 2011, CP
24.3. 11, 88´, přístupný,  animovaná/kome-
die, české znění, DD) 
Vyneste odpadky, snězte brokolici - kdo
potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí,
jak moc potřebuje svoji maminku, když ji
unesou Marťané, kteří plánují, že ukrad-
nou její „maminkovství“ pro své vlastní
potomky. Divoké dobrodružství, které
zahrnuje cestování načerno na vesmírné
lodi, řízení komplikované víceúrovňové
planety a ovládnutí mimozemského náro-
da a jejich vůdce. Vstupné: 80 Kč 

1.6. v 9.00 a 20.00 h 

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI 
(LOVE AND OTHER DRUGS, USA 2010,
CP 7.4.11, 112´, do 15 let nepřístupný,
komedie, titulky, DD)
Modrá je dobrá, a když má podobu malé-

ho prášku, který může mužům vrátit

hrdost, je to ještě lepší. Vítejte v éře, kte-

rou jako zářivá kometa zasáhla viagra

a v jednom neuvěřitelném partnerském

vztahu, jenž s přispěním tohoto prášku

vzniknul. Ostrou, odvážnou a hlavně

nekorektně zábavnou komedii Láska

a jiné závislosti natočil Edward Zwick,

režisér slavných filmů Legenda o vášni

a Poslední samuraj.

Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

2. - 5.6. a 8.6. v 17.45 a 20.00 h,

ve středu 8.6. též v 9.00 h                          

CZECH MADE MAN 
(ČR/2011, CP 28.4. 11, 90´, do 15 let nepří-
stupný, komedie/drama, DD) 

Příběh sleduje jednu nečítankovou karié-

ru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoho-
lika ke králi internetových domén.
Nemožné je možné, padají normy, kon-

vence, pravidla. Po revoluci už to jede,

ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa
a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny
a zpátky. Vše je tak snadné, až je to

k smíchu. Může za ten rozlet chytrost

nebo vychytralost? Z netušených a neko-
nečných možností internetu vyroste ve
finále virtuální blahobyt. Hrdina má

všechno, dokonce plánuje hodně netra-
diční rodinu… Vypadá to na happyend,
ten se ovšem stylově zvrtne. Hrají: Jan

Budař, Kateřina Brožová, Milan Šteindler,
Martin Písařík, Predrag Bjelac, Tomáš
Matonoha, Zdeněk Srstka, Petr Čtvrt-

níček, Ester Kočičková, Katarína Haspro-
vá, Jana Pehrová-Krausová, Jan Antonín

Duchoslav, Norbert Lichý, Veronika Hong,
Tomáš Magnusek, Hynek Čermák, Václav
Upír Krejčí, Martin Hranáč, Filip Švarc,
Václav Havel. Režie: Tomáš Řehořek         

Vstupné: 87 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

3. - 5.6. v 15.30 h  

MEDVÍDEK PÚ 
(WINNIE THE POOH, USA 2011, CP 4.5.
11, 60´, přístupný, animovaný, české znění,
DD) 
Malí diváci se vrací do Stokorcového
lesa, kde znovu ožívají nadčasové kou-
zlo, vtip a žertovná atmosféra původních
krátkých filmů. Přichází zábava ve spo-
lečnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho
přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy,
Klokanice, Klokánka... a pochopitelně
také Ijáčka, který ztratil ocásek.

Vstupné: 77 Kč

9. - 15.6. v 17.45 a 20.00 h

ve středu 15.6. též v 9.00 h                        

LIDICE 
(ČR 2011, CP 2.6. 11, 126´, do 12 let
nevhodný, drama/historický/válečný, DD)

Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí,

kteří se absurdní shodou náhod připletli

do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka
Mahlera, oceněného cenou Sazky v r.
2007, nabízí pohled na tragický osud

Lidic za 2. světové války z neobvyklé per-

spektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic
skrz mezilidské vztahy, a to zejména
lásku, která stojí na začátku celého příbě-

hu. Jde o velkofilm plný emocí, který pou-

kazuje na to, jak zdánlivé maličkosti
mohou změnit chod dějin a způsobit
tragédii. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fia-

lová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská,

Ondřej Novák, Norbert Lichý, Veronika
Kubařová,Václav Jiráček, Jan Budař, Joa-
chim Paul Assböck, Sabina Remundová,

Milan Kňažko, Pavlína Štorková, Marek

Adamczyk, Jiří Vobecký, Jiří Ployhar ml.,
Karel Zima, Bořík Procházka, Adam
Kubišta, Ludmila Šafářová, Ondřej Havel,

Marika Šoposká, Jan Vondráček, Miroslav

Hanuš, Mariusz Osmelak, Anna Kratoch-
vílová, Šárka Teplíková.
Režie: Petr Nikolaev          Vstupné: 87 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč) 

10. - 12.6. v 15.30 h                                    

JÁ, PADOUCH             
(DESPICABLE ME, USA 2010, 95´, přístup-
ný, rodinná/animovaná/komedie, české
znění, DD)

Na ospalém předměstí zastavěném rozkoš-
nými domky s upravenými předzahrádkami
žije NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUNCEM.
Ukrutného záporáka jménem Gru, který se
nezastaví před žádnou špatností, na druhou
stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať už
prostřednictvím armády žlutých pomocníků,
Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který
Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas.

Vstupné: 62 Kč
16. - 19.6. v 17.45 a 20.15 h

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA                    
(PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON
STRANGER TIDES, USA 2011, CP 19.5.
11, 137´, přístupný, širokoúhlý/akční/
dobrodružný, titulky, DD)
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli
kapitána Jacka Sparrowa v akčním příbě-
hu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů.
Když se Jack setká se ženou ze své
minulosti, není si jistý, zda jde o lásku -

nebo zda tato žena jen „hraje na city“

a využívá ho, aby našla legendární Pra-

men mládí. Když ho donutí, aby vstoupil

na palubu lodi obávaného piráta Černo-

vouse, Jack se ocitá v nečekaném

dobrodružství, kde neví, koho se obávat

více: Černovouse nebo ženy ze své minu-

losti. Dále v hlavních rolích hrají Penelo-

pe Cruz a Ian McShane.

Vstupné: 87 Kč  

17. - 19.6. v 15.30 h                                    

GNOMEO A JULIE 
(GNOMEO AND JULIET, Velká
Británie/USA 2011, CP 17.2. 11, 84´, pří-
stupný, animovaný/dobrodružný/rodinný,
české znění, DD)
Nový animovaný komediálně-dobrodruž-

ný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie

dává nejslavnějšímu příběhu lásky na

světě Williama Shakespeara další rozměr.
Režisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly

Asbury, scénář napsal Mark Buton, který

je autorem úspěšného Madagaskaru, což
je záruka zábavného příběhu, u kterého
se budou bavit děti i dospělí.

Vstupné: 67 Kč

22.6. v 9.00, 17.45 a 20.00 h

ÚTĚK ZE SIBIŘE
(THE WAY BACK, USA 2010, CP 7.4. 11,
133´, do 12 let nevhodný, drama, titulky, DD) 

Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů
o lidské vůli a touze po svobodě. Drama,

založené na skutečné události z roku
1940, popisuje útěk mezinárodní skupin-
ky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se

vymaní ze sevření nelítostné sibiřské
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal

a pře-kročí Transsibiřskou magistrálu.
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h 

● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - ne 15.00 - 20.30 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, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● 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.

Před sebou však mají ještě mnohem
krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle,
poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se
až po 4 000 mílích v Indii.

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

23. - 26.6. a 29.6. v 17.45 h 
24. - 26.6. též v 15.30 h

KUNG FU PANDA 2 
(USA 2011, CP 2.6.11, přístupný, animova-
ný/akční/rodinný/komedie, české znění, DD)

Dračí válečník Po společně se svými
kamarády Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou,
Zmijí a Opicí ochraňují Údolí míru. Ale
Poův nový úžasný život je v ohrožení.
Objevil se strašlivý padouch, který chce

použít tajnou nezastavitelnou zbraň, aby

ovládl Čínu a zničil kung-fu. Je na Poovi

a jeho pěti kamarádech, aby cestovali

napříč Čínou a zvítězili nad onou hroz-

bou. Ale jak by Po mohl přemoci zbraň,

která umí přemoci kung-fu? Po musí

zabrousit do minulosti a odhalit tajemství

jeho záhadných počátků, jedině poté
bude schopen uvolnit sílu potřebnou
k vítězství. Vstupné v 15.30 h: 77 Kč

vstupné v 17.45 h: 82 Kč

23. - 26.6. a 29.6. ve 20.00 h                        

ZKUS MĚ ROZESMÁT 
(JUST GO WITH IT, USA 2011, CP 14.4. 11,
116´, přístupný, komedie, titulky, DD)

Ve filmu požádá plastický chirurg, který
chodí s mnohem mladší učitelkou ze
školy, svou věrnou asistentku, aby před-
stírala, že je jeho co nevidět bývalou
manželkou, aby mu tak pomohla urovnat
jednu neuváženou lež. Když se mu ale
vymstí ještě několik dalších lží, vloží se

do věci i její děti a všichni se společně

vydávají na víkend na Havaji, který jim

všem zcela změní život. Hrají: Jennifer

Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman,

Brooklyn Decker, Nick Swardson aj.

Vstupné: 82 Kč

30.6. - 3.7. a 6.7. v 17.45 h
ve středu 6.7. též v 9.00 a 20.00 h               

RYCHLE A ZBĚSILE 5 
(FAST & FURIOUS 5, USA 2011, CP 5.5.
11, 130´, do 12 let nevhodný, akční/
krimi/thriller, titulky, DD)
Nohou zašlapávají pedál plynu do podla-
hy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený pro-
středník. Jsou prostě rychlí a zběsilí.
Už popáté. Pod vedením režiséra Justina
Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předcho-
zích dvou dílech slavné akčně závodní
série, se potkávají všichni staří známí -
Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brews-
ter - které tentokrát doplňuje i akční hvěz-
da první velikosti Dwayne Johnson.

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

30.6. - 3.7. ve 20.00 h 

REKVALIFIKACE 
(ČR 2011, CP 26.5. 11, 80´, přístupný,
komedie, DD)
Komedie o tom, jak je těžké najít práci,
když nejste zrovna mladík plný svěží
energie v nejlepších letech, kterému svět
leží u nohou. Příběh pana Zrzavého je

napsaný podle neobyčejných zážitků

obyčejných lidí. Režie: Vlado Štancl 

Vstupné: 82 Kč

Představení pro děti: 
12.6. ve 14.00 h

NAŠE KARKULKA - 7 pohádek - 64´

Vstupné: 15 Kč
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Městské kulturní středisko Havířov

vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa:

vedoucí útvaru
ekonomicko
-hospodářského 

● osobnostní předpoklady: -  
✔ organizační schopnosti
✔ samostatnost

✔ svědomitost

✔ bezúhonnost
✔ flexibilita

●  požadované doklady:
✔ přihláška do výběrového řízení

✔ profesní životopis, písemné reference
o praxi v oboru

✔ výpis z evidence rejstříku trestů 
ne starší 3 měs. (případně čestné 

prohlášení s datem žádosti o vystavení)
✔ doklad o zdravotní způsobilosti

✔ úředně ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání

● Požadované vzdělání:

✔ vysokoškolské ekonomického směru

● Předpokládaný nástup:
po ukončení výběrového řízení 

dle dohody

jevištního mistra, 
zvukaře

● charakteristika výkonu práce:

✔ obsluha audiovizuální a výpočetní
techniky, znalost a orientace v SW
a HW vybavení

✔ komplexní zajištění ozvučení a osvětlení

kulturních a společenských akcí

● osobnostní předpoklady:

✔ organizační schopnosti
✔ samostatnost

✔ svědomitost

✔ bezúhonnost

✔ flexibilita

● požadované doklady:
✔ přihláška do výběrového řízení
✔ profesní životopis, písemné reference

o praxi v oboru

✔ výpis z evidence rejstříku trestů
ne starší 3 měs. (případně čestné 
prohlášení s datem žádosti o vystavení)

✔  doklad o zdravotní způsobilosti

✔ úředně ověřená kopie dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání

● Požadované vzdělání:
✔ SŠ nebo SOŠ zakončená maturitou

● Předpokládaný nástup: po ukončení
výběrového řízení dle dohody

Přihlášky a výše uvedené materiály doručte do 8. 6. 2011, 12.00 hod. v zalepené obálce poštou na adresu:
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město 736 01, nebo osobně na sekretariát MKS Havířov 

/budova KD P. Bezruče/. V levém horním rohu obálky uveďte: „Výběrové řízení - ekonom“/„Výběrové řízení - zvukař“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení!
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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.

1
0
0
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1
101/11

102/11

ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294 1

0
5
/1

1

106/11

ŘEMESLNÉ PRÁCE 
zednické, malování, 

sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu

☎ 603 723 294

107/11

104/11

103/11 109/11

1
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1

1
1
1
/1

1

112/11

1
0
8
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1

99/11

Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

☎ 606 328 595

Čištění koberců, křesel a sedaček

strojem Kärcher, SLEVA 25%

113/11

HODINOVÝ MANŽEL
DK Akord, SNP 1,

Ostrava-Zábřeh

tel: 603 899 793 

www.gracent.cz

Otevírá ve školním roce
2011/2012 studium:

• Arteterapie
• Astrologie - NOVĚ 

• Grafologie a psychologie
• Psychologie
Info: zdenka.rusnokova@gracent.cz

115/11

1
1
4
/1

1
1
1
6
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1

šití dek a polštářů
stálá sběrna: prodejna Esam,

Nákupní 424/4 - Nový Šumbark 

2 etapa, ☎ 731 179 243
Hotovou zakázku si můžete vyzvednout

již následující týden.

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
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Celoměstské akce pro ZŠ na červen
1.6. - Den dětí na nám. Republiky, „Shrek a jeho přátelé“: soutěže pro malé i větší,
12.00 - 16.00 hodin
6. - 9.6. - „Léto bez úrazů“ Soutěžní formou se děti seznámí s různými formami prevence
a také se zásadami chování při úrazu.

Akce na červen v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Havířov-Město, tel.: 596 811 175
24.6. pá - Dance dance revolution, turnaj a soutěž ve skákání na taneční podložce.
I. kategorie: 8 - 11 let, II. kategorie: 12 - 15 let, III. kategorie: 16 - 20 let
Dotazy a přihlášky se jménem, adresou, věkem a tel. kontaktem zasílejte na e-mail:
lucie.bitterova@svcha.eu  
Pořadatel si vyhrazuje změnu v kategoriích. Info: 596 811 175, 739 669 763

Nabídka letních pobytových táborů
Prázdniny plné her, soutěží a nových kamarádů pod vedením zkušených pedagogů.
2. - 13.7. Lotrando a Zubejda    Třemešek u Oskavy    HV: L. Vaculíková     4 200,-
12. - 25.7. Vikingové                   TZ Pstruží                   HV: L. Bitterová         3 800,-
25.7. - 6.8. Ztracený svět             TZ Pstruží                   HV: Mgr. I. Plačková 3 800,-
5. - 16.8. Jak vycvičit draka     TZ Řeka                      HV: Z. Keclík              4 200,-
6.8. - 19.8. Když jsi kamarád… TZ Pstruží                   HV: T. Mendl              3 800,-
Info a přihlášky v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41 nebo na ul. M. Kudeříkové 14 a také na
www.asterix-havirov.cz, 

Nabídka příměstských táborů 
s dotací Magistrátu města Havířova ve výši 500 Kč dětem nar. 1998-2004. Lze čerpat

na totéž dítě na 1 turnus, další turnus hradí rodiče v plné ceně, tj. 750 Kč.

Dovádíme s Tomem termín: 11.7. - 15.7. 2011 Hlavní vedoucí: Tomáš Mendl

Program: kouzlení s barvičkami a různými výtvarnými materiály, sportovní a zábavné hry,

výlety do okolí Havířova
Most do kouzelné země termín: 18.7. - 22.7. 2011       Hlavní vedoucí: Zdeněk Keclík

Program: kouzelná země je ideálním místem, kde prožít prázdniny, vytvořit spolu svět plný 

fantazie, her a zábavy, kde budeme vládnout jenom my, bez školy a bez starostí.
Malí bandité termín: 25.7. - 29.7. 2011                      Hlavní vedoucí: Zdeněk Keclík

Program: množství her, sportovních a přírodovědných aktivit a výletů do blízkého okolí.

Za zvířátky do pohádky termín: 1.8. - 5.8. 2011       Hlavní vedoucí: Lenka Vavrečková

Program: péče o zvířátka, soutěže, hry, sportování, rukodělné a výtvarně textilní činnosti,

vyprávění pohádek, tvoření a hraní divadla, výlet ke koním.
Za poznáním přírody termín: 8.8. - 12.8. 2011     Hlavní vedoucí: Nikola Schovancová

Program: poznávání a péče o zvířátka, pozorování přírody, hry, soutěže, výtvarná činnost

a celodenní výlet.
Asterix Cup termín: 15.8. - 19.8. 2011                     Hlavní vedoucí: Lenka Byrtusová

Program: týden plný sportu. Ale také výtvarné činnosti, péče o zvířátka a celodenní výlet.

Středověký hrad termín: 22.8. - 26.8. 2011              Hlavní vedoucí: Lenka Vavrečková

Program: soutěže, hry, rukodělné činnosti, keramika, výtvarné činnosti, práce s textilií,

výroba šperků, výuka základů boje s mečem a štítem, výlet ke koním.
Přihlášky a platby v út 15.00 h. - 18.00 h. a čt 8.00 h. - 13.00 h.

v SVČ Na Nábřeží 41, Havířov-Město.

Akce pro děti:
Dětské oddělení Šrámkova:
Havířovu v květech je věnována vědomost-
ní soutěž „Květiny a rostliny v pohádkách“.

Čtvrtek 9.6. patří tvořivým dětem. Od 14.00
hod. si mohou společně vyrobit velkoploš-

nou koláž „Děti a květy Země“ a jednotlivě
si vyrobit květinovou vázu technikou malo-

vání na sklo. Výstavka knih a povídání bude
v červnu na téma Zdeněk Miler.

Z dětských prací, odevzdaných
v rámci projektu „Krtek nejen od Milera“

(k 90. narozeninám ilustrátora Zdeňka
Milera), bude uspořádána výstava.
Obrázky ozdobí okna, vestibul i prostor

dětského oddělení MěK na ul. Šrámko-
va. Výstava potrvá do konce prázdnin

a mohou si ji prohlédnout soutěžící třídy
i jednotlivci a samozřejmě všichni
návštěvníci knihovny. Autoři nejhezčích

prací budou odměněni pěknou knihou.

Pobočka Gen. Svobody:
Ve středu 8.6. od 14.00 si zadovádí děti ŠD

s klaunem Chytrolínem a oslaví tak Den
dětí.
Pátek 17.6. od 14.00 hod. si můžete přijít

namalovat „Šátek na Havířov v květech“.

Pobočka Seiferta:
Ve středu 8.6. od 14.00 hod. proběhne

11. ročník soutěže o životním prostředí
EKOLYMPIÁDA. Zúčastnit se mohou

tříčlenná družstva žáků 2. stupně ZŠ, a to
nejen z Havířova. Na nejchytřejšího jednot-

livce i nejlepší družstvo čekají hodnotné
ceny i tradiční ekodort.

Ve středu 15.6. připravily knihovnice pro
děti dílničku „Květinové koláže“.

Dětské odd. Werichova:
Děti si mohou vyluštit tradiční vědomostní
soutěž. Vybraní čtenáři, kteří se zapojili do
projektu Knihy plné dobrodružství, pojedou

v sobotu 25.6. na výlet do Hradce nad
Moravicí, kde se koná setkání s dětmi

dalších knihoven krajů Moravskoslezského
a Olomouckého a velké soutěžní klání.

Pobočka Dělnická:
Po celý červen si můžete prohlédnout

výstavu výtvarných prací dětských čtenářů
knihovny „Suchá v květech“.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení:

Ve středu 1.6. v 18.00 hod. zveme na lite-
rární večer Mgr. Milady Kaďůrkové a herce

NDM Miroslava Rataje Ostrava „S Janem
Werichem vesele i vážně“. Do 24.6. potrvá

výstava obrazů Ing. Josefa Čmiela Krajiny,
zátiší, portréty.

Půjčovna pro dospělé Šrámkova:
Fotoklub Havířov pro vás připravil výstavu

Františka Šebesty „Život kolem nás“. Záro-
veň si můžete prohlédnout výstavku knih

„Putování světem“ nebo vyluštit kvíz o ceny
„Matematika a astronomie“.

Studovna a čítárna Šrámkova:

Studovna a čítárna Městské knihovny
Havířov vyhlašuje 2. ročník fotografické

soutěže pro amatéry, tentokrát pod náz-

vem „V zimě běžky, v létě pěšky“.

Pravidla soutěže:
✔✔ do soutěže může fotografie přihlásit

jen její autor
✔✔ uveďte své jméno a kontakt (adresu,

e-mail, telefon)
✔✔ soutěže se můžete účastnit max.

dvěma snímky 
✔✔  fotografie musí odpovídat tématu

fotosoutěže 

Fotografie zasílejte do 31.8. 2011 na
adresu Městská knihovna Havířov, stu-

dovna a čítárna, Šrámkova 2, 736 01
Havířov-Podlesí nebo na e-mail:
studovna@knih-havirov.cz.

Fotografie budou vyhodnoceny a vysta-
veny na webových stránkách knihovny

a v hale budovy ústředí Městské knihov-
ny Havířov na ulici Šrámkova 2. Vítězné
fotografie budou oceněny. Soutěž

a následná výstava jsou pořádány
u příležitosti Evropského dne bez aut.

Městská knihovna Havířov

Středisko volného času Asterix, Havířov
www.asterix-havirov.cz

Včelařská výstava, včelí spole-
čenství ve skleněném úlu,
soutěž o hodnotné ceny.
Každý den bude zaměřen na
jeden včelí produkt, vždy od 15 h
beseda.

Úterý - pyl

Středa - propolis

Čtvrtek - včelí vosk,

ukázka výroby svíček

Pátek - med,

ochutnávka některých druhů

V pátek v 15 h
• slavnostní předání osvědčení

„Mladý včelař“ členům krouž-
ku, ukončení jejich soutěže
s vyhlášením výsledků

• přijetí členů kroužku do ZO
ČSV, o. s., Havířov

• vylosování vítěze celotýdenní
soutěže z řad návštěvníků,
předání ceny

Po celý týden prodej medu
a medoviny. Vždy od 14 h prodej
včelích produktů, kosmetiky,
přípravků zdravé výživy aj.

Včelařský kroužek Ambrožíci při ZO ČSV Havířov
a Muzeum Těšínska Vás zvou na

MEDOVÉ DNY
7. - 10. června

Havířovské basketbalistky
- veteránky obhájily zlato na MČR

Havířovanky opět nenašly ve své kategorii 35 + přemožitele a po

vítězstvích 68 : 30 nad Brandýsem nad Labem, 56 : 40 nad Odrosten-

kami z Brna a 67 : 41 nad týmem z Ukrajiny obhájily popáté mistrov-

ský titul. „Měly jsme opět velmi dobrý tým, který v podstatě neměl
v žádném zápase výraznější problém,“ řekla trenérka i hráčka v jedné

osobě Iveta Rašková. „Cením si těchto úspěchů o to víc, že naše
družstvo se účastní těchto mistrovství stále v téměř totožné sestavě
a je skutečně poskládané z odchovankyň havířovského basketbalu,
snad jen s výjimkou Jany Hradilové, která pochází z Krnova, ale kte-
rou jsme již adoptovaly, neboť za nás hrála již loni.“ 

Letošního pátého mistrovství republiky veteránů se zúčastnil

rekordní počet 33 mužských a 16 ženských týmů.

Titul mistryň republiky vybojovaly: Renáta Holzerová, Jana Hradi-

lová, Ivana Krakovská, Bohumila Kubíčková, Helena Marková, Iveta

Rašková, Soňa Šimková, Martina Šindlářová, Jana Válková, Kamila
Veselá.

Začátkem června se hráčky Best Off zúčastní v Prešově Mezi-

národního mistrovství Slovenska. „Pokusíme se zabojovat a přivést
dobrý výsledek i ze Slovenska,“ slíbila za všechny trenérka Rašková.
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"Vernisáž výtvarných prací žáků 
z beskydského plenéru"

1. června v 18 hodin 
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Divadelní "KODOLÉ"
představení 

literárně dramatického oboru       
8. června v 17 hodin 

loutkový sál KDPB Havířov
●

Taneční akademie   
žáků p. uč. Ivany Kožmínové 

10. června v 17 hodin 
velký sál KDPB Havířov

●

"Den otevřených dveří" 
na všech pobočkách 

ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech, Sadová, 

A. Jiráska
16. června od 9 do 18 hodin 

pobočky školy
●

"Třídní koncerty" 
1., 2., 7., 8., 9., 15., 16.
a 21. června v 17 hodin 

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

2. června v 18.00 hodin
v Evangelickém kostele 
v Havířově-Bludovicích

Koncert Londýnského kvarteta
zobcových fléten iFlautisti

●

3. června od 16.00 hodin
v přízemních a venkovních 

prostorách školy
Den dětí - tradiční hry a zábava

pro děti ZUŠ
●

9. června v 17.00 hodin
ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru
●

10. června v 18.30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Salon Lecha Nierostka
hostem pořadu je teolog 

a pedagog
ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

●

16. června v 17.00 hodin
v Reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže
HAVÍŘOVSKÁ NOTA

hudební doprovod Band ZUŠ
Leoše Janáčka

a cimbálová muzika Vonička

ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí

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

☎ 596 411 064

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

STŘEDISKO MĚSTO A STŘEDISKO ŠUMBARK: 
1. 6. 15.30 h. Den dětí se soutěžemi, za pěkného počasí na hřišti před střediskem,

na závěr společné posezení u ohně (Šumbark)
2. 6. 16.00 h. "Evička cup" - turnaj ve fotbale (Město)
3. 6. Den dětí s Bosko shopem (Město)
7. 6. 16.00 h. Malování na trička - je třeba přinést si vlastní tričko (Šumbark)
7. 6. 17.30 h. Turnaj ve stolním fotbálku pro děti do 14let (Město)
9. 6. 16.00 h. Sportovní klání zvané "Kdo si hraje, nezlobí" (Město)
10. 6. 16.30 h. LAN sportovní turnaj v PC hrách (Město)
10. 6. 15.30 h. Soutěž ve vaření o ceny (Šumbark)
15. 6. Odpoledne plné zábavy a her s překvapením na závěr (Šumbark)
17. 6. 16.00 h. Rozloučení se školním rokem se zábavným programem a malým

překvapením (Město)
18. 6. Účast mažoretek střediska Don Bosko na akci Havířov v květech

Každé pondělí od 17.00 do 19.00 h. a pátek od 15.00 do 17. 00 h. možnost zalozit si 
na bouldrovací horolezecké stěně ve Městě.

DEN DĚTÍ - 1. června 2011
Začátek programu v 15.00 h.

BERUŠKIÁDA
Přijďte si s námi hrát i slavit.

Pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let

je připraveno odpoledne plné
soutěží a zábavy s klaunem.

Program:
BERUŠKIÁDA - závodní dráha 

s pokladem
PŘEDSTAVENÍ S KLAUNEM

Vstupné dobrovolné,
občerstvení i počasí zajištěno.

Akci pořádá: Armáda spásy,
sbor a komunitní centrum 

J. Seiferta 8, Havířov 

(vedle knihovny).

příspěvková organizace

VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION
HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14,

736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

bezbariérový vstup
☎ 596 813 456 

havirov@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

Otevřeno:
út - pá 8 - 12.00  12.30 -16.30 h

so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h 

KULTURA STOLOVÁNÍ ANEB
JAK SE KDYSI HODOVALO

Výstava od 16. června 

do 23. října 2011.
Slavnostní vernisáž 16. 6.

v 17 h - prezentace 

Střední školy hotelové 

a obchodně podnikatelské 
z Českého Těšína.

Vernisáž bude zpestřena malou

ochutnávkou jídel, uvařených
podle dobových receptů.

Výstava je zaměřena především na pan-
skou kuchyni 16. - 19. stol. a její jídelníček.
Dále se zabývá vývojem příborů a dalšího

kuchyňského nádobí. S jídlem a jeho
přípravou úzce souvisí i kultura stolování.

Pravidla stolování se průběžně vyvíjela

a od 12. století se v Evropě zušlechtila
zejména díky islámskému vlivu. Návštěvníci
budou moci nahlédnout do kuchařských

knížek, které jsou od počátku knihtisku

vedle lékařských knih druhými nejroz-
šířenějšími tisky.
Po celou dobu výstavy interaktivní kout pro

děti i dospělé.

Jazyková škola TOP School pořádá pro zájemce 
o studium angličtiny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
29. 6. od 16 hodin

ve svých prostorách na Studentské 1, budova býv. Savely, kde bude
o letních prázdninách 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 hodi-

ny, 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)
na telefonním čísle 724 482 482 popř. na mailu: havirov@topschool.cz.
www.MluvteAnglicky.cz 

Oslava 20. výročí 
otevření modlitebny

Církve bratrské 
v Havířově

V červnu před dvaceti lety sbor

Církve bratrské v Havířově ote-

vřel novou modlitebnu. Přijďte

společně s námi vzpomínat!

Kdy: neděle 26. června 2011

Kde: modlitebna Církve bratrské, 

Fryštátská 922/21, 
Havířov-Prostřední Suchá

Program:
10.00 dopolední shromáždění

12.00 společný oběd

14.00 vzpomínky, svědectví, 
fotografie, videa

Srdečně všechny zveme.
Hlídání dětí zajištěno během

obou shromáždění.

TÁTAFEST
poprvé v Havířově !
Liga otevřených mužů (LOM),
Rodinné centrum Majáček a Církev
NACESTĚ zvou všechny táty, jejich
děti a přátele na odpolední happe-
ning, který se uskuteční 25. června
v Havířově !
Přijďte si zařádit a oslavit tak Den
otců. V programu proběhnou lehké
letní aktivity pro dospělé i děti,
workshopy, tombola, živá hudba,
geocaching atd.

Občerstvení zajištěno.
KDY? KDE ? 

sobota 25. 6. od 14 do 20 h.,
zahrada za Kavárnou ZaHRAda,

Komunardů 8 
(vedle nové sportovní haly)

Vstupné dobrovolné.
Podrobné informace o programu

sledujte na webu
www.majacek.com

KLUB MAJÁK: 
(Boženy Němcové 3) (14 - 21 let) 
od 16.00 h.
3. 6. Filmový klub
7. 6. Hopsání na tanečních podložkách

10. 6. Filmový klub

14. 6. Hopsání na tanečních podložkách

17. 6. Rozlučka se školním rokem

Každá středa - zkouška kapely 

Každý čtvrtek - ponorka 

- přítomnost psychoterapeuta

KLUB MAJÁK:
(6 - 14 let) od 13.30 h.

2. 6. Dětský den - hledání pokladu

7. 6. Hopsání na tanečních podložkách

17. 6. Rozloučení se školním rokem -

sportovní den

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) 

od 16.00 h.

30. 6. - 1. 7.

Víkendová akce spojená s bowlingem 
a opékáním
Každá středa od 18.30 přítomnost psycho-
terapeuta
Posilovna - pondělí, středa, čtvrtek, pátek

od 16.30 h.

PRÁZDNINY 
A LETNÍ TÁBORY:
1. - 6. 8. Orlí hnízdo 1. turnus

8. - 13. 8. Orlí hnízdo 2. turnus      

cena tábora je 1 500 Kč 

1. - 5. 8. Tábor Taekwondo WTF

15. - 19. 8. Příměstský tábor na Šumbarku 

22. - 26. 8. Příměstský tábor na Městě

15. - 19. 8.

Maják - příměstský tábor 1. turnus

22. - 26. 8.

Maják - příměstský tábor 2. Turnus

Valdocco otevřeno od 15. 8. 2011 

- normální provoz 
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Klub věrných turistů
www.kvtivr.estranky.cz
MOTO: Když květy barvou hýří a slunce už nádherně
plá - příroda tě volá a náruč ti otvírá.

Čtvrtek 9.6. jdeme do hospůdky "U Rudolfa" jinou cestou -
sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin.
Sobota 18.6. zveme turisty a jejich příznivce všeho věku na
Mezinárodní setkání EURORANDO 2011 v rámci evropské
turistiky s názvem "K vodám tří moří" které se koná
v Bukovci nedaleko Jablunkova. Sraz na vlakovém nádraží
v 6.20 hodin, odjezd v 6.41 hodin.
Sobota 25.6. pořádáme autobusový zájezd na Praděd.
Autobusem vyjedeme na Ovčárnu, na Praděd a zpět
do Karlovy Studánky půjdeme pěšky - nutná sportovní
obuv. Cena zájezdu 190 Kč, odjezd jako vždy v 7.30 hodin
od haly Slávia. Výběr peněz na zájezd bude 7. a 14. června
v restauraci Beskyd na Hlavní třídě vždy od 18 do 19 hodin.
Čtvrtek 30.6. bude opékání buřtů v přírodě. Klobásky
a dobrou náladu vezměte s sebou. Sraz opět ve 13 hodin
na autobusovém nádraží.

Bližší informace podají Jan Marek 
☎☎ 731 588 336 a 591 124 663 

a Eva Ošťádalová ☎☎ 605 752 985
Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd
budou vždy v úterý 7. a 14. června 2011 v 18.00 hodin

v restauraci Beskyd na Národní třídě.

Včelařské

okénko
30. dubna a 1. května proběhlo oblastní kolo Morav-

skoslezského kraje soutěže „Zlatá včela“. Soutěž zorgani-
zovala ZO ČSV o.s Frýdek-Místek na fojtství v Chlebovi-
cích. Zúčastnilo se 93 dětí ze 14 včelařských krouž-ků
mládeže. Za Ambrožíky se zúčastnili 4 žáci. Všichni se
umístili v první desítce. Angi Chara 4. místo, Robin Szar-
ka 6. místo, Antonín Hofer 8. místo, ve skupině starších
žáků Dominik Kudelka 5. místo.

Členové včelařského kroužku připravili pro své spolu-
žáky na 13. června „Medobraní“. Tato akce se uskuteční
v technické místnosti v ZŠ Frýdecká a zájemci uvidí,
jakým způsobem se získává med z včelích plástů. Můžou
si zkusit odvíčkovat buňky s medem, ochutnat čerstvý
med, vycucat a rozžvýkat víčka z buněk a nebo si zkusit
zatočit medometem.

Historicky první kilogram medu, který vytěžili členové
kroužků od svých včeliček, může získat ten, kdo se
zúčastní u příležitosti medobraní soutěže „Co víš
o medu?“. Vítěz bude vylosován ze správných odpovědí
v závěru medobraní. Jiří Vavřík, 

vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
www.ambrozici.rajce.net, jura.vavrik@seznam.cz 

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum 

J. Seiferta 8, Havířov-Město
(vedle knihovny)
☎ 596 411 206, 596 411 265

Milé maminky a tatínkové,
zveme Vás do klubu Srdíčko, který nabízí sociální služ-
by pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let věku. V rámci jedno-
tlivých programů se učí rodič s dítětem spolupracovat,
rozvíjet jeho potenciál. Rodiče mohou získat poznatky
jak pracovat s dítětem, jak upevňovat své rodičovské
postavení,… 
Jednotlivé programy jsou zdarma poskytované rodi-
nám z celého Havířova, především rodinám nacháze-
jícím se v nepříznivých situacích. Klub začíná od 8.30
do 10.30 každé úterý, středu a čtvrtek. 1. června
pořádáme Den dětí. Program na Den dětí začíná v 15
hodin. V období letních prázdnin také realizujeme jed-
notlivé programy.

Armáda spásy nabízí i terénní sociální 
služby pro rodiče s dětmi.

Bližší informace obdržíte na ☎ 603 548 977 
nebo 737 405 373

Organizace dopravy při konání akce Havířov v květech 
ve dnech 

17. - 18. 6. 2011

1) Uzavírky ulic : 
- Hlavní třída, Dlouhá třída v úseku mezi kři-

žovatkami s ulicemi Na Nábřeží, U Stro-
movky a ulicemi Matuškova, 1. máje dne
18. 6. 2011 v době od 8.00 do 14.00 hod.
pro konání průvodu. V době od 14.00
do 24.00 hod. bude uzavírka zkrácena na
úsek mezi křižovatkami s ulicemi Čs.
armády, Jana Wericha a ulicí Mladé gardy
pro konání kulturního programu na
náměstí Republiky.

- Národní  třída : - v úseku mezi křižovatka-
mi s ul. Lipovou a Na Nábřeží, 17. listopa-
du v době od 17. 6. 2011, 19.00 hod. do
18. 6. 2011, 24.00 hod.

- v úseku mezi křižovatkami s Dlouhou
třídou a ul. Lipovou dne 18. 6. 2011 v době
od 8.00 do 24.00 hod.

- centrální parkoviště na nám. Republiky
18. 6. 2011 v době od 8.00 do 24.00 hod.

- ulice Svornosti a Jana Švermy dne 18. 6.
2011 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- ulice Fibichova a Beethovenova, včetně
parkoviště za polyfunkčním domem dne
18. 6. 2011 v době od 8.00 do 24.00 hod.

- ulice Astronautů dne 18. 6. 2011 v době
od 8.00 do 24.00 hod.

Na ulicích navazujících na uzavřené komu-
nikace bude omezen provoz částečnými
uzavírkami. Doba zákazu stání na parkoviš-

tích je uvedena  níže v bodě 5). V době
uzávěr bude povolen vjezd do uzavřených
zón pouze vozidlům vybaveným zvláštní
kartou. Po dobu uzavírek příslušných komu-
nikací bude vypnuta světelná signalizace
na křižovatkách ulic :

Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky 
Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická
Dlouhá třída x Národní třída 
Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x
17. listopadu

2) Objízné trasy :
Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude
automobilová doprava odkloněna po ulicích
Na Nábřeží, 17. listopadu, Studentská,
Mánesova a U Stromovky.
Městská hromadná doprava (dále jen MHD)
a příměstská doprava bude odkloněna po
ulicích Matuškova, Mánesova, U Stromovky
a po ulici Na Nábřeží. Umístění náhradních
autobusových zastávek je vyznačeno  v
situaci.

3) Organizace městské
a příměstské 
autobusové dopravy :

Městská hromadná doprava dne 18. 6.
2011 v době od 8.00 do 24.00 hod.
Linka MHD č. 401 bude vedena po ul.
Kpt. Jasioka, Dělnická, U Stromovky
s výjezdem na Hlavní tř.
Linky č. 403 a 409 budou vedeny po ul.
Těšínská, Okrajová, Studentská, Máneso-
va, Mozartova, Moskevská, Dělnická,
U Stromovky  s výjezdem na Hlavní tř.

Den Země na ZŠ K. Světlé
20. dubna nás od rána hřály přívětivé paprsky jarního sluníčka, den byl jako malovaný a jako stvořený pro naši celoškolní  akci ,,Den Země“. Pro žáčky prvního stupně byly na školním

hřišti připraveny zajímavé i zábavné úkoly. Děti se učily třídit odpad, poznávaly rostliny a živočichy, seznámily se se základy první pomoci, procvičily svou zručnost a také si zasportova-

ly. Když soutěžící absolvovali všechna stanoviště, vrátili se do svých tříd, kde paní učitelky vyhlásily vítěze a podebatovaly s dětmi o ekologických problémech dnešní doby a o možnos-

tech ochrany přírody. Malí školáci byli moc šikovní, toto téma je opravdu zajímá a budoucnost naší planety jim není lhostejná.

Pro žáky druhého stupně byla připravena stanoviště v nedalekém lesoparku. Své znalosti a dovednosti si ověřili v těchto disciplínách: Poznávání rostlin a živočichů, Mapa CHKO

a kartografie, Čichové a hmatové počitky, Ekologie, Překážková dráha, První pomoc, Airsoft.

Akce se moc povedla a věříme, že si děti odnesly nejen krásný zážitek, ale také předsevzetí přispět k ochraně naší přírody. Kéž by jim všichni dospělí byli v tomto konání vzorem…
Mgr. Markéta Fonioková
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Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátská,
17. listopadu, Dlouhá třída, Matuškova,
Mánesova, U Stromovky s výjezdem na
Hlavní tř.
Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul.
Těšínská, Okrajová, Dlouhá tř., Matuškova,
Mánesova, U Stromovky s výjezdem na
Hlavní tř.
Náhradní autobusové zastávky budou
umístěny na ul. Mánesova u Základní školy,
u křižovatky s ul. Mickiewiczovou a na ul.
U Stromovky u křižovatky s ul. Místní
a u křižovatky s Hlavní tř., (zastávky zajistí
všechny linky, které trasu projíždí)
Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínská,
Okrajová, Dlouhá tř., Matuškova, Máneso-
va, Mozartova, Moskevská, Dělnická,
U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.
Linka č. 419 bude ukončena v místě
náhradní zastávky na ul. Mánesova
Linky č. 406, 413 a linky TESCO budou
vedeny z ul. Těšínská po objízdné trase po
ulici Na Nábřeží s náhradními autobuso-
vými  zastávkami ul. Bludovická, Slezská,
sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibicho-
va, Svornosti a Hlavní třída.
Linka TESCO bude v obou směrech zajíž-
dět k vlakovému nádraží.
Městská hromadná doprava 17. 6. 2011

od 19.00 hod. do 18. 6. 2011 8.00 hod.
Linky č. 402 a 413 budou vedeny
z Národní tř. po ul. Lipová, Na Nábřeží
s výjezdem na ul. Těšínskou
Linka č. 418 bude vedena z ul. Selská po
ul. Na Nábřeží s výjezdem na ul. Těšínskou

Příměstská doprava v době 
od 8.00 do 24.00 hod.
Linky příměstské dopravy budou vedeny po
objízdné trase po ulicích 17. listopadu,
Mánesova a U Stromovky.

Pro zajištění zvýšené frekvence cestujících
oproti běžné poptávce o sobotách bude
MHD posílena takto :
- Na vybrané spoje linek č. 403, 404, 409,

413 a 416 MHD Havířov budou v obou
směrech  nasazeny kloubové autobusy

- K zajištění dopravy občanů z oblasti
Havířov-Životice a lokality „Bludovický
kopec“ budou zavedeny posilové spoje
linky č. 402 MHD Havířov s odjezdem
v 9.38, 10.38 a 10.58 hod. ze zast.
Havířov, Životice, točna Pacalůvka na
zastávku Havířov, Podlesí, aut. nádr.

- K zajištění odvozu účastníků akce bude
zajištěno vedení spojů linky č. 422 MHD
Havířov v odpoledních hodinách, konk-
rétně s odjezdem ze zast. Havířov, Podle-

sí, aut. nádr. ve 14.00,  15.00 a 17.00 hod.
- Operativní nasazení pohotovostních vozi-

del dispečinkem dopravce.

4) Parkování návštěvníků 
a náhradní parkoviště:

Návštěvníci kulturní akce i ostatní motoristé
mohou k parkování využít tato parkoviště :
- parkoviště u supermarketu TESCO
- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul.

Dělnické
- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul.

Těšínské
- parkoviště u obchodního domu ELAN na

ul. Dělnické (naproti Komerční bance)
- Národní třída s šikmým stáním po obou

stranách komunikace v době od 17. 6.
2011, 19.00 hod. do 18. 6. 2011, 24.00
hod.

- areál autobusového nádraží na ul. Těšín-
ské v době od 8.00 do 24.00 hod.

- ulice Astronautů s šikmým parkováním na
jedné straně v době od 8.00 do 24.00 hod.

V areálu autobusového nádraží na ul. Těšín-
ské bude současně umož-něno odstavení
autobusů návštěvníků a účastníků akce.
Příjezd k parkovacím plochám na Národní
třídě bude organizován po ul. Lipové. Ul.
1.máje zůstane průjezdná. Z parkoviště
bude umožněn výjezd vozidel i v křižovatce

s ul. Těšínskou, Na Nábřeží a 17. listopadu.
Z důvodu obnovení provozu na Národní
třídě ve 24.00 hod. musí všechna vozidla
parkoviště bezpodmínečně opustit. Pro
krajní řešení bude použita odtahová služba.
Příjezd ke všem odstavným parkovištím
bude pro návštěvníky města označen orien-
tačními tabulemi.
5) Omezení parkování :
Z organizačních důvodů bude omezeno
parkování vozidel na ulicích : - Svornosti, 
Jana Švermy (parkoviště u magistrátu)
v době od 17. 6. 2011, 21.00 
hod. do 18. 6. 2011 do 14.00 hod.
- Centrální parkoviště na náměstí Republiky

v době od 17. 6. 2011, 21.00 hod.
do 18. 6. 2011 do 24.00 hod.

- Fibichova, Beethovenova, včetně přilehlé-
ho parkoviště v době od 17. 6. 2011, 21.00
hod. do 18. 6. 2011 do 24.00 hod.

Pro přeparkování vozidel hlavně v centru
města je možno využít dočasného parko-
viště na Národní třídě s kapacitou cca
300 parkovacích míst, které bude v provozu
od 17. 6. 2011, 19.00 hod.
Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na
parkovištích v době platnosti zákazu
zastavení, budou odtažena na náklady
vlastníka vozidla.

1.6. Dětský den v muzeu 

- k Mezinárodnímu dni dětí
den plný zábavy a neobvyklých soutěží,

děti do 10 let, děti MŠ a ZŠ 

Kolektivy nutno objednat.

Bylinky našich babiček - povídání o bylinách a starých

léčivých metodách s ochutnávkou bylinkových čajů,
dospělí návštěvníci. Termín dle objednání.

7.6. - 10.6. Medové dny
zajímavé povídání o včelařství, medu, včelích produktech 
a jejich léčivých účincích. Výstava Včelařství-přednášky, 

prodej včelích produktů, návštěvníci všech věkových 

skupin, děti MŠ, žáci ZŠ, SŠ

15.6.  16.30 h. Zpívání na dřevěnce 
písně Těšínska v místním nářečí zahrají 

a zazpívají Kamraci, návštěvníci všech věkových skupin

24.6.   8 - 16 h. Řemesla pro školy 
předvádění dalších řemesel - zručnosti lidských rukou 

v areálu Kotulovy dřevěnky, děti MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost
Kolektivy nutno objednat.

29.6.  16.00 h. 
Z cyklu přednášek - Čerpáme energii z přírody-Relaxace

a meditace pod hvězdami. Techniky ke zklidnění mysli

vedoucí k harmonizaci osobnosti, uvolnění svalového 
a emočního napětí, dospělí, studenti VŠ, SŠ

Kotulova dřevěnka - Hálkova 4, 736 01 Havířov-Bludovice, ☎ 602 709 731, e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz, otevřeno: út - pá  8 - 12 h. a 12.30 - 16.30 h., so 9 - 13 h., ne 13 - 17 h.
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