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Celková spokojenost občanů
s kvalitou života ve městě, se
stavem a podobou veřejných
prostranství, ale nespokojenost
s dopravou, nedostačujícím
počtem parkovacích míst, pra-
covních příležitostí a především
se stavem ovzduší - tak by se
daly shrnout výsledky dotaz-
níkového šetření, které v březnu
2011 realizovala v Havířově firma
AQE advisors, a.s.

Celkově se průzkumu zúčastnilo
2 485 osob, ke kvalitě života ve
městě se tedy vyjádřilo 2,85%
populace. Reprezentativní vzorek
byl selektován dle věku, pohlaví
a ekonomické aktivity, příp. dle
zařazení do struktury města před-
stavitelé města, úředníci, zaměs-
tnanci příspěvkových organizací.

Názory a požadavky se u jedno-
tlivých skupin respondentů lišily.
Například u žáků a studentů pozi-
tivní hodnocení sklidil stav městské
zeleně, existence parků a zón
oddychu, investice do rekonstrukcí
objektů a veřejných prostranství
a čistota města. Mladí by se rádi
dočkali vybudování multifunkčního
sportovního hřiště, provozoven
rychlého občerstvení, lanového
centra či velkého nákupního
centra. Jednoznačně převládal
požadavek na řešení negativních
faktorů ovlivňujících podobu města
(čisté ovzduší, řešení problémů
s nepřizpůsobivými občany, nedo-
statek pracovních příležitostí, pro-
blémy s parkováním, stav chodníků
a komunikací, kriminalita, vandalis-
mus a další sociálně patologické
jevy).

Ve skupině, do které patřili oby-
vatelé města a vedení města spolu
s úředníky, mezi respondenty přev-
ládalo pozitivní vnímání města jako
místa pro život, výchovu dětí, práci,
zábavu, prožití stáří. Naprostá
většina respondentů uvedla, že
třídí odpad. Kvalita autobusové
dopravy ve výsledku získala pod-
průměrné hodnocení. Velmi špatně
vyšla z průzkumu doprava vlaková.
Občané upřednostňují při sledo-
vání dění ve městě Radniční listy,
druhý je Internet. Přibližně tři čtvrti-
ny dotázaných respondentů uved-
ly, že jsou spokojeni s kvalitou živo-
ta ve městě. Toto číslo dokonce
převyšuje celorepublikový průměr.
Přínosným zjištěním je také skute-
čnost, že názor úředníků
a vedení města se ve společných
tématech od názoru veřejnosti neli-
ší. Nejoptimističtější a nejspo-

kojenější skupinou jsou občané sta-
rší 65 let a dále mládež do 18 let.
Naopak nejvíce kritickou skupinou
jsou mladí lidé v rozmezí 19 - 35 let.

Dalšími účastníky dotazníkového
šetření byli podnikatelé působící na
území města Havířova, u kterých
vyplynul problém s nalezením
vhodných zaměstnanců. Mezi fak-
tory, které nejvíce ovlivňují podni-
kání ve městě, patří státní/evrop-
ská politika dotací, tradice spolu se
vstupními/návaznými službami.
Dotázané podnikatelské subjekty
identifikovaly spolupráci s městem
jako oblast, ve které spatřují pro-
stor ke zlepšování. Místní podnika-
telé mají určitě rezervy ve vyu-
žívání dostupných dotačních
možností. Přestože se snaží orien-
tovat v dotačních možnostech,
88 % firem dosud nerealizovalo ani
jeden projekt.V neposlední řadě se
dotazníkového šetření zúčastnily
i neziskové organizace působící na
území města Havířova. Mezi fakto-

ry, které nejvíce ovlivňují poskyto-
vání jejich služeb, patří místní
vyhlášky a národní legislativa. Více
než 2/3 neziskových organizací
sleduje národní, příp. evropskou
politiku dotací, ovšem jen asi 15 %
subjektů realizovalo nějaký projekt.
Mnohem lepší byl výsledek účasti
na projektech města.

Při hodnocení činnosti veřejné
správy vůči neziskovým organiza-
cím bylo nejlépe hodnoceno pora-
denství a pomoc při získávání
dotací na provoz a fungování orga-
nizace.

Dotazníkové šetření bylo realizo-
váno v rámci projektu Systematiza-
ce strategického řízení a plánování
na Magistrátu města Havířova,
spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.

Podrobné výsledky dotazníkové-
ho šetření najdete na 

www.havirov-city.cz

HAVÍŘOV JE MĚSTO, VE KTERÉM SE DOBŘE ŽIJE,
MYSLÍ SI JEHO OBYVATELÉ

Ve středu 7. července 2011 se v areálu bývalého

Dolu Dukla uskuteční pietní akt k 50. výročí tragédie na
Dole Dukla. K důlnímu neštěstí došlo 7. července
1961, vyžádalo si 108 lidských životů.

Nad vzpomínkovým aktem převzal záštitu primátor
města Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk, generální
ředitel OKD Dr. Ing. Klaus Dieter Beck, Klub přátel

Hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov, a Klub
důchodců Dolu Dukla.

Pro účastníky akce jsou připraveny mimořádné

autobusové spoje:

1. autobus:
12:00 Autobusové nádraží, zast. linek 404, 416
12:10 Podlesí, hotel Merkur
12:20 Město, u fontány Jitřenka
12:30 Město, u KDPB
12:40 Dolní Suchá, ul. Orlovská - u Balona

2. autobus:
12:15 Šumbark, ul. Petřvaldská - točna linky 409
12:20 Šumbark, nám. TGM
12:25 Město, železniční stanice
12:30 Město, Radnice (proti KDPB)
12:40 Město, Nemocnice
12:50 Prostřední Suchá, ul. Dělnická, Kulturní dům

VZPOMÍNKA NA DUKELSKOU TRAGÉDII

Foto: Josef Talaš
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V rámci probíhajících vzdě-
lávacích projektů financovaných
z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost
(tři velké vzdělávací projekty na
další zkvalitnění havířovského
základního školství) byly pro
ještě lepší orientaci pedagogů
z havířovských základních škol
vytvořeny internetové stránky,
které zpřístupňují pro pedagogy
havířovských základních škol
ucelené informace o projektech,
vzdělávacích kurzech a zpraco-
vaných výukových materiálech.

Cílem vzdělávacího portálu
www.opvk.org je poskytnout přístup

k odborným informacím a tím

pomoci k postupnému zvyšování

kvalifikace, k výměně zkušeností

mezi pedagogickými pracovníky

i praktických dovedností jednotli-

vých pedagogů při zpracování výu-

kových materiálů a při práci s dětmi

se sociálním znevýhodněním. Na

tento portál jsou také navázána

internetová výuková prostředí

MOODLE sloužící jako úložiště

výukových materiálů.

Projekt E-GROW

Na vzdělávacím portálu je v sou-

časné době k dispozici již 533 nově

zpracovaných výukových materiálů

v elektronické podobě, které jsou

rozděleny do tematických okruhů
podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní školství.
Tato forma výukových materiálů má
tak nejen přispět ke zvýšení úrovně
výuky v jednotlivých předmětech,
ale zatraktivnit výuku pro žáky
i způsob práce pedagogů.

U řady výukových materiálů,
které jsou volně přístupné všem
havířovským školám, stojí za
povšimnutí bohatý obsah, způsob
zpracování a množství obrázků
a fotografií. Vytvořené materiály
jsou výborným doplňkem učebnic
a mohou velmi dobře žáky motivo-
vat. Při pilotním testování si práci

s nově zpracovanými materiály

vyzkoušelo již 2 200 žáků.

Projekt Stejná šance

V rámci projektu jsou vytvářeny

výukové materiály zaměřené na

žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami, zejména na sociálně

znevýhodněné žáky. Prostřednic-

tvím portálu mohou tyto materiály

v elektronické podobě sdílet všichni

registrovaní pedagogové. Na por-

tálu je v současné době umístěno

167 nově zpracovaných výukových

materiálů. Jedná se o materiály

zaměřené na výuku jazyků, ochra-

nu životního prostředí a prevenci

rasismu a xenofobie.

Projekt Vznik centra DVPP na
území města Havířova

Vzdělávaní pedagogických pra-
covníků je velmi důležité hlavně
proto, že právě na nich záleží, jaké
způsoby zvolí, nebo jaké metody
použijí, aby se jim podařilo vysti-
hnout individualitu žáků a motivovat
tak žáky k většímu zájmu a aktivitě
se vzdělávat. Pedagogický pracov-
ník musí být rovněž psychicky
vyrovnanou osobností, odolnou
vůči stresům a krizovým situacím.

V nabídce DVPP jsou proto zařa-
zeny řádně akreditované kurzy,
které mají přispět ke zvyšování zna-
lostí a dovedností pedagogických
pracovníků. První část kurzů, kte-
rou zajišťovali lektoři z Metodického
evaluačního centra, o.p.s. Ostrava,

již byla ukončena. V současné době
jsou aktuální kurzy, které zajišťují
většinou lektoři přímo z řad peda-
gogů havířovských škol.

Jedná se o následující kurzy:
● Využití ICT ve výuce českého

jazyka 
● Praktické ukázky využití interak-

tivní tabule v jednotlivých
předmětech

● EVVO pro I. a II. stupeň 

● Práce s dětmi s problémovým
chováním 

● Podpora práce v týmech 
● Metodická podpora při výuce

cizích jazyků

● Strategie zvládání konfliktů

● Aktivizační metody ve výuce

Internetový portál vzdělávacích projektů informuje pedagogy
o novinkách ve výuce

ZŠ Frýdecká:

Tradiční hodina může být o hodně zajímavější
Žáci a učitelé na ZŠ Frýdecké v Havířově-Bludovicích používají nejmo-

dernější techniku díky pětimilonové dotaci, kterou se podařilo získat

z Evropské unie na vlastní projekt Učíme se pro život.

Realizace projektu začala v září 2010 a byla dokončena v květnu toho-

to roku. Bylo vytvořeno 7 odborných učeben vybavených interaktivní tabu-

lí, dataprojektorem, multimediální katedrou a nábytkem. Dále byla zaříze-

na počítačová učebna s 30 žákovskými pracovišti a dílna s pracovními stoly

a nářadím. Některé kabinety byly vybaveny těmi nejmodernějšími

a nejnázornějšími pomůckami.

Tradiční hodina se stává pro učitele i děti 1. a 2. stupně naší ZŠ o hodně

zajímavější.

Svědčí o tom nadšení angličtinářky p. uč. Bc. H. Myslivcové, která si při-

pravuje vlastní prezentace v power - pointu, při kterých si děti zopakují
slovní zásobu a gramatiku, promítá zápis do sešitu - nezdržuje se psaním
na tabuli rukou, pouští přes internet anglické písničky, pohádky, poslech,

dále používá CD přímo k učebnicím, kdy děti pracují s interaktivním perem,

např. přiřazují slovíčka k obrázkům, dopisují, hrají různé hry - no prostě je
to super! A co je nejlepší odměnou pro p. učitelku - spokojené děti, které
mají zpestřenou výuku moderní metodou a technikou.

Za zdárnou realizaci bychom chtěli poděkovat všem členům realizač-

ního týmu, Magistrátu města Havířova, který se podílí na spolufinancování
tohoto projektu, a hlavně všem vyučujícím a žákům za trpělivost při reali-
zaci. Eva Grygarová, ZŠ Frýdecká Havířov

Městská policie Havířov informuje:
Vyhodnocení kontroly za měsíc květen 2011 

V rámci opatření k zefektivnění činnosti Městské policie Havířov
strážníci v měsíci květnu 2011 provedli zvýšenou kontrolu na neo-

právněné znečišťování veřejného prostranství, neoprávněné zakládání
černých skládek a neoprávněné odkládání odpadu mimo sběrné nádoby.

V rámci této kontroly strážníci odhalili celkem 378 podezření ze

spáchání přestupků.
V 298 případech strážníci vyřešili toto podezření domluvou po uve-

dení veřejného prostranství do původního stavu. Uložením
blokové pokuty v celkové výši 8 600 Kč bylo vyřešeno 49 přestupků
a 31 nejzávažnějších přestupků bylo oznámeno ke správnímu orgánu

k dořešení.

Měsíc bezpečnosti

očima komise BESIP
Měsíc duben je již dlouhá léta měsícem bezpečnosti. Proto se také

komise BESIP i policisté a strážníci více než kdy jindy zaměřili na

dopravně bezpečnostní akce.

Komise BESIP uspořádala pro veřejnost přednášku na téma „Bezpeč-
nost silničního provozu a aktuální legislativní změny". Přednášky se
zúčastnilo více jak 30 občanů, kteří na závěr besedy absolvovali připrave-

ný test prověřující jejich pozornost při výkladu pravidel silničního provozu

a jejich změn. Poděkování patří všem složkám IZS, jejichž zástupci se
přednášky zúčastnili a podělili se s posluchači o své zkušenosti. Komise
však myslela i na nejmenší, a proto bylo do 31 MŠ rozdáno 350 dětských

reflexních vest, 100 stopterčíků a další materiály distribuované krajským

koordinátorem BESIP.
Policie na území města Havířova provedla v dubnu 8 bezpečnostních

akcí zaměřených rovným dílem na kázeň řidičů a chodců na přechodech

pro chodce a na požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči vozidel.

Celkem bylo v dubnu Policií ČR zjištěno 196 přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dále bylo zjištěno 23
řidičů pod vlivem alkoholu a 4 pod vlivem jiné návykové látky. V celkovém

srovnání s dubnem roku 2010 klesla nehodovost o více než 24%.
Městská policie Havířov provedla v dubnu 22 preventivních besed pro

mateřské a základní školy, kterých se účastnilo téměř 500 dětí. Strážníci

odhalili téměř 800 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního pro-
vozu.

Ze statistik obou policií vyplývá, že řidiči jsou vlivem blokových pokut

chudší o čtvrt milionu a dalších 130 řidičů bylo předáno ke správnímu řízení.
Mgr. Zdislav Krokosz, předseda komise BESIP



3

1) Horský hotel „Sůkenická“     

3. 9. - 10. 9. 2011 3 150 Kč

Bílá - Staré Hamry - 41 osob

2) Penzion „U Studánky“

1. 10. - 8. 10. 2011      2 640 Kč

Horní Lomná - 40 osob

Spoluúčast na úhradě pobytu:

60% z celkové částky ceny

za pobyt 

Podmínky rekreace:

a) občané s trvalým bydlištěm na
území města Havířova k datu

zápisu i k datu odjezdu

na rekreaci

b) poživatelé starobního nebo inva-

lidního důchodu pro invaliditu

třetího stupně

c) v posledních třech letech nebyli

účastni rekreace seniorů, tzn.
naposledy v roce 2007

d) v případě nenaplnění kapacity se

upouští od podmínky uvedené
v bodě písmena c)

ZÁPIS:

19. července 2011 od 7.00 do

9.00 hodin (do naplnění kapacity)

v budově Městského klubu 

seniorů, Studentská 9a, Havířov-

Podlesí (autobusová zastávka

„Bezručova“- linka č. 3 a 9) 

Další bližší informace poskytne
Petra Pospíšilová ☎ 596 803 155,

Magistrát města Havířova, odbor

sociálních věcí - budova F, 1. patro,
kancelář č. 111.

8. 7. - 11. 7. 
U Topolů, U Pískovny, Na Pavla-
sůvce (žel. stanice), Na Stezce, 

Na Polanech, Padlých hrdinů -

obchod, J. Kotase-točna

12. 7. - 14. 7. 
Železničářů, Kpt. Vajdy, U Pošty,

Větrná, Želivského, 
Rodinná naproti garážím, 

Frýdecká-Stružník 

15. 7. - 18. 7. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou  

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

19. 7. - 21. 7. 
Na Dolanech, Čs. armády, 

J. Wericha, Lipová, Balzacova, 

J. Gagarina, Na Pacalůvce  

22. 7. - 25. 7.
Letní, Petřvaldská - točna, Lazec-

ká (u lesa), Jaselská, Klidná, 
Mickiewiczova, 

Prachatická x Nad Tratí

26. 7. - 28. 7. 
Bludovická, Mládí, Kubelíkova, 
E. Krásnohorské, Kosmonautů,

Mládežnická, Školní 
(v zatáčce u garáží)

29. 7. - 1. 8. 
Kpt. Nálepky, Majakovského, 

Matuškova, K. V. Raise, Radniční,

Slovanská, P. Bezruče

Policie České
republiky 
sloučila 
v Havířově
obvodní oddělení 

Ke sloučení obvodního oddě-
lení Havířov s územní působ-
ností Město a Podlesí došlo
1. června. Rozhodnutí o spojení
oddělení nebylo podle policie
vedeno pouze ekonomickými
aspekty. Před samotným koneč-
ným verdiktem byly provedeny
více než roční analýzy a několik
vyhodnocení.

„V současné době dochází
v rámci Policie ČR k optimalizaci
rozdělení sil a prostředků. Při roz-
hodování bylo komplexně přihléd-
nuto k faktorům jak kriminogen-
ním, sociálním, k nápadu trestné
činnosti, ekonomickým i personál-
ním. Sloučením vzniká velký poli-
cejní útvar se silně obsazenou
hlídkovou službou, který je scho-
pen operativně, v krátkém čase
reagovat na změny bezpečnostní
situace v ulicích města,“ řekl

vedoucí územního odboru plk.

JUDr. Kluska.

Služba veřejnosti bude zajiště-

na bez jakýkoliv změn.

Informace pro občany:

Z organizačních důvodů je 

od 1. 6. 2011 policejní služebna

obvodního oddělení 

Havířov-Podlesí 
přestěhovaná na adresu:

Obvodní oddělení Policie

České republiky 
Havířov-Město, ulice Sv. Čecha 1,

☎ 596 805 541,
fax: 596 805 558 

E-mail: kaoophav1@mvcr.cz

Rekreační sedmidenní tuzemské pobyty - 2 turnusy

Přehled prázdninového provozu hřišť 
u základních škol města Havířova v r. 2011
Škola   Prázdninový provoz   Provoz So-Ne o prázdninách a             Provoz ve všední dny

všední dny v květnu, červnu, září, říjnu              květen, červen, září, říjen
ZŠ 1. máje 10.00 - 20.00     víkend prázdniny 10.00 - 20.00                  16.00 - 19.00

víkend škol. rok 10.00 - 19.00
ZŠ Frýdecká 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00
ZŠ Gen. Svobody denně 9.00 - 21.00 víkend prázdniny  9.00 - 21.00       

víkend škol. rok  8.00 - 19.00 denně 8.00 - 19.00
ZŠ Gorkého 8.00 - 12.00                              víkend prázdniny  8.00 - 12.00 a                            

17.00 - 20.00                            17.00 - 20.00
víkend škol. rok  8.00 - 12.00 a                 15.00 - 18.00

15.00 - 18.00
ZŠ Jarošova 10.00 - 19.00 10.00 - 19.00                   15.00 - 19.00

(jen září - říjen)
ZŠ K. Světlé 9.00 - 11.00              9.00 - 17.00 15.00 - 18.00

17.00 - 20.00
ZŠ M. Kudeříkové 17.00 - 21.00 víkend prázdniny  17.00 - 21.00                                                      

sobota 8.00 - 15.00 
neděle 8.00 - 12.00                        

a 15.00 - 19.00 18.00 - 19.00 hod.
ZŠ M. Pujmanové denně  9.00 - 21.00 prázdniny  9.00 - 21.00                 

ostatní   8.00 - 20.00           denně 8.00 - 20.00

ZŠ Mládežnická otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně
ZŠ Na Nábřeží 8.00 - 14.00 neotevřeno neotevřeno

ZŠ Selská uzavřeno z důvodu uzavřeno z důvodu uzavřeno z důvodu 

rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce

ZŠ Školní 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 15.00 - 20.00
bývalá ZŠ V. Nezvala otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Zelená otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně

ZŠ Žákovská 11.00 - 20.00 11.00 - 20.00 14.00 - 20.00

Harmonogram přistavení VPK
červenec 2011

Přijďte se podívat do nově otevřeného 

Centra volnočasových aktivit 
na ulici Horymírova 1511/9 v Havířově-Městě

Centrum pro Vás připravilo následující program:
každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin pod vedením p. Przeczkové si vytvoříte drob-
né předměty z keramiky, vizovické pečivo, naučíte se drátkovat, malovat na textil

každou středu od 9.00 do 11.00 hodin pod vedením p. Szostkové, se můžete naučit
ubrouskovou techniku, batikovat, vyšívat, plést i šít na panenky do nemocnice pro děti

každý čtvrtek (počínaje 7. 7. 2011) od 9.00 do 11.00 hodin pod vedením zkušených
lektorů si můžete zlepšit kondici pro chůzi s holemi nordic walking 

V měsíci červenci 2011 jsme pro Vás dále připravili :
4. 7. - pondělí od 14.00 hodin přednášku p. Gelnarové
z folkloristiky na téma „Poutě, odpusty, kermaše, jarmarky“

13. 7. - středa od 9.00 hodin přednášku MUDr. Vránové na téma „Neurologie II. část“
Centrum volnočasových aktivit nabízí k odpočinku a příjemnému posezení čajovnu, kde
si můžete u četby časopisů vypít šálek kávy, čaje nebo minerálky.

Další informace získáte na nástěnce umístěné přímo v budově 
centra volnočasových aktivit.
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Havířov v květech 2011Havířov v květech 2011
objektivem Josefa Talašeobjektivem Josefa Talaše

Závěrečná bilance Havířova v květech 2011:
❁ Účastníků průvodu: 2 000
❁ Květin: 16 000
❁ Diváků: 38 000
❁ Vítěz floristické soutěže: Krtek a kalhotky

Nezapomeňte! 
Uzávěrka fotosoutěže Havířov v květech je 31. 7. 2011!

Přihlášky a propozice na www.havirov-city.cz
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Tak, jak se rodila myšlenka

obnovení tradice Havířova v kvě-

tech a myšlenka se stala skute-

čností, tak se nám narodil

v Havířově maskot floristických
soutěží, maskot pro děti ale

i dospělé.

A jde ruku v ruce s připravova-
ným Mistrovstvím Evropy ve Flo-
ristice Europa Cup 2011. Ptáte se

proč?

Vylíhl se
v tom krá-
sném květu,

který je zákla-

dem loga
Europa Cup
2011.

Podle po-

věsti (a mode-
rátora) se to stalo asi takto:

„Žila, byla na zeleném rozkvetlém paloučku na
Lučině velká hmyzí rodinka, která měla kolem
sebe spoustu přátel. Všichni společně očekávali
vylíhnutí malého broučka. Až přišel ten očekáva-
ný okamžik… narodil se.

Jenže to není žádný obyčejný brouček.Vyklubal
se přímo z květu, který provází  Mistrovství Evro-
py ve floristice.

Je to poznat podle barvy a tvaru krovek.“
Neobyčejný původ broučka se odrazil také

v jeho jménu. Jmenuje se Floriánek.
Floriánek Havířovský.

Slavnostní křest maskota Floriánka se konal
v rámci Havířova v květech 18. června 2011.

Dostal do vínku úspěch, štěstí a radost dětí.

Poštovní známka o nominální

hodnotě 25 korun absolvovala svůj

oficiální křest 15. června

v Kulturním domě Radost.

Je věnována 17. mistrovství Evropy

ve floristice, které se

v Havířově bude konat na přelomu

srpna a září tohoto roku.
„Považovali jsme za nutné udělat

pro zajištění a propagaci této akce
vše, co bylo v našich silách,
a snaha o poštovní známku do
těchto příprav logicky zapadá.
Proto jsme velmi rádi, že nám
Česká pošta vyhověla a známku
zařadila do emisního plánu na tento
rok,“ uvedl při křtu známky primátor

města Ing. Zdeněk Osmanczyk.

Autorkou grafického návrhu poštovní známky je Vlasta Matoušová, která

vyhrála před rokem soutěž vyhlášenou Českou poštou. Autorka především
přírodovědeckých ilustrací při návrhu známky pracovala nejdříve s logem
soutěže a jeho barvami, které se z části projevily také na poštovní známce.

Vlasta Matoušová známku navrhovala poprvé, jako námět zvolila vazbu

kytice v oranžové, zelené a bílé barvě.

Křest známky za účasti autorky Vlasty Matoušové (uprostřed).

Foto Josef Talaš

EUROPA CUP 2011
má vlastní známku

Maskot floristických Maskot floristických 
soutěží soutěží 
už má své jménouž má své jméno

Maskot floristických 
soutěží 
už má své jméno
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V květnu se uskutečnila rekreace

pro tělesně postižené z Havířova

v Karlově Studánce. Zúčastnilo se
dvacet lidí, kteří si rekreaci nemohli
vynachválit. Vedoucí paní Petra

Pospíšilová a manželé Třískovi jako

zdravotníci se o nás vzorně starali
a rovněž nám se vším pomáhali.

Některým rekreantům pomáhali

při obsluze a podávali jim stravu ze

švédských stolů. Rovněž při příjez-
du a odjezdu nám pomáhali se
zavazadly, která nám nosili až na

pokoj. Byly pro nás uspořádány dva

velmi hezké zájezdy do okolí, jeden
na chatu Ovčárnu a druhý do Jiříko-
va, kde byla výstava řezeb a obra-

zů. Každý účastník dostal poukaz

na čtyři inhalace, na dvě hodiny ve
vyhřívaném bazénu s vodními trys-
kami, které nás pořádně namasíro-

valy. Pak jsme si mohli vybrat ještě
jednu proceduru, perličkovou kou-
pel nebo různé zábaly nebo

masáže. Také strava byla na úrovni,
mohli jsme si vybírat z pěti druhů
teplých jídel v poledne i večer. Přijel

se na nás podívat pan Černý, ředi-
tel sociálních služeb v Havířově,

který nás pozdravil a odpovídal
nám na různé dotazy. Na závěr

bych chtěl velice poděkovat magis-

trátu města Havířova, panu řediteli
sociálních služeb a v neposlední
řadě vedoucí paní Pospíšilové

a zdravotníkům Třískovým za obě-

tavost a péči, s kterou o nás posti-
žené vzorně pečovali.

Ještě jednou vřelé díky 
účastníci rekreace 
manželé Lapiszovi

Z redakční pošty:

Klubovnu s bezbariérovým pří-
stupem, jaká vznikla v novém

Centru volnočasových aktivit na

Horymírově ulici, jsme léta

postrádali. Klubovna je velkým

přínosem nejen pro naše členy

vozíčkáře, ale také pro mnohé

z nás, kterým vstup do bývalé

klubovny na Matuškově ulici ve

zvýšeném přízemí dělal potíže.

V nové budově máme podmínky

daleko příznivější, máme mimo jiné

také k dispozici videoprodukci, kte-

rou budeme využívat nejen

k rozšíření obzorů, ale také ke

vzpomínkám na naše společné

akce. Na těchto akcích rádi uvítáme

občany města, kteří by se chtěli stát

členy našeho STP, ale také jejich

rodinné příslušníky.

Přijďte mezi nás a přesvědčíte se
sami, jak nádherné prostory nám

magistrát našeho města dal k dis-

pozici. Scházíme se v naší nové

klubovně na Horymírově ulici

(bývalé jesle, později dialýza) vždy

každé první a třetí úterý v měsíci od

14 hodin.

Další náš dík patří pracovnicím

magistrátu, za jejich opravdu neleh-

ký úkol uvést dům Volnočasových

aktivit do provozu. Poslední náš dík

patří všem členům klubů, jež se

také podílely na zprovoznění domu

Volnočasových aktivit formou bri-

gády. Této brigády se náš STP org.

č. 1 také zúčastnil. Ač v malé míře

oproti ostatním přiložil také ruku

k dílu. za STP ČR org. č. 1 
Marta Bajerová, jednatelka 

Šedesát let společného života je pro někoho nepředstavitelně dlou-
hý životní úsek. Pro manžele Kalouskovy z Havířova nic zvláštního.
Přesně 25. srpna totiž oslaví diamantovou svatbu. „Že to bude taková
doba, nikdo tehdy nevěřil,“ říkají společně diamantoví oslavenci.

Antonie a Vladimír se poznali v Chomutově, ihned se do sebe zamilova-
li a po krátké známosti přišla na řadu svatba. Psal se 25. srpen 1951.

„Ani jeden z našich rodičů neměl v dětství na růžích ustláno. Maminka
pochází z chudé rodiny, kde nakrmit sedm hladových dívčích krků nebylo
nic lehkého. Taťka nikdy nepoznal své rodiče, celé dětství prožil v sirotčin-
ci v Žamberku. Oba zažili mnoho ústrků, příkoří a bídy a zřejmě proto nikdy
nepřipustili, abychom my, tři synové, zažili něco podobného. Zajistili nám
nádherné dětství,“ říká nejmladší ze tří synů Miroslav.

V roce 1953 se Kalouskovi přestěhovali do nově vznikajícího města,

tehdy ještě ne Havířova, kde získali zbrusu nový byt a práci.

Dnes již dvaaosmdesátiletý Vladimír pracoval v dole jako hlavní předák

do svých 46 let, kdy byl nucen pro silikózu odejít do invalidního důchodu.

Antonie pracovala nejdříve jako servírka a později, až do důchodu, jako

řeznice.

Manželé Kalouskovi neměli jednoduchý život, ale i tak si dokázali najít

recept na spokojené manželství. „Rodiče vždy všechno dělali a řešili
společně. I rodinné starosti. Dodnes jsou párem lidí, kteří se milují,“ říká

s pýchou a dojetím o svých rodičích syn Viktor.
„Ani jednou u nás nepadlo slovo rozvod, nikdy jsme se o tom vůbec

nebavili. Nebylo nejmenšího důvodu. Někdy jsme se třeba pohádali, ale to
bylo asi tak všechno,“ říkají dvojhlasně spokojení manželé, kterým kromě

tří synů dělá radost šest vnoučat a dvě pravnoučata.

A recept na šťastné manželství? „Manželé potřebují nejvíce toleranci
a vzájemné porozumění. Vždy jsme si v těžkých životních situacích byli
vzájemnou oporou.“

Manželé Kalouskovi, užívejte si spokojeně další společné chvíle.

Rekreace pro tělesně postižené

Děkujeme za klubovnu 
s bezbariérovým přístupem

Nádherné kulatiny
„ Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upad-
ne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá
nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má
však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba.“

A recept na šťastné manželství? 
„Manželé potřebují 
nejvíce toleranci 

a vzájemné porozumění.
Vždy jsme si v těžkých životních

situacích byli vzájemnou oporou.“

60 seniorů úspěšně zakončilo
poslední květnový den studium

na Vysoké škole sociálně-správ-

ní, Institutu celoživotního vzdě-
lávání Havířov. Z rukou ředitele
VŠSS, ICV Ing. Václava Bezecné-

ho a náměstka primátora Bc.

Daniela Pawlase převzali senioři

osvědčení o absolvování Akade-

mie III. věku. Oba jmenovaní
vystoupili se slovy uznání za
zodpovědný přístup ke studiu

a zároveň všem studentům

popřáli pěkné vzpomínky na
školu a ještě mnoho let dobrého
zdraví.

Studium bylo realizováno za

finanční podpory města Havířova
se spolufinancováním poslucha-
čů. Výuka byla zahájena v říjnu

roku 2009 ve čtyřech semest-

rech. Studium bylo určeno pro
občany města Havířova ve sta-
robním nebo invalidním důcho-

du, kteří si chtěli rozšířit své
vzdělání a znalost cizích jazyků,
financí, politiky, historie, zeměpi-

su, sociální politiky státu, psy-
chologie, komunikace, astrono-
mie, zdravého životního stylu,

výpočetní techniky a dalších
předmětů. Senioři absolvovali

celkem vyučovacích 256 hodin.

Senioři zdárně ukončili studium 

Akademie III. věku

 

Minibazar zaměřený na prodej dětského oblečení, sportovního vybavení, 
kočárků a potřeb pro děti od 0 do 12 let se v Havířově koná od letošního února 
jednou měsíčně v prostorách Společenského domu. 

Minibazar Minibazar Minibazar 

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
každý měsíc ve Společenském domě

www.avizominibazar.cz 

Minibazar pořádá ve spolupráci s MKS Havířov firma AVÍZO. 
Pro veřejnost je vstup zdarma, prodávající platí za stůl 150 korun. 
V tomto kalendářním roce se bude minibazar konat 27. srpna, 
24. září, 15. října, 12. listopadu a 3. prosince.

Z otevření Centra volnočasových aktivit. Foto: Josef Talaš
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GALERIE RADOST, KD Radost, Alšova 11, Havířov-Město

otevřeno po - pá od 12 do 18 h., so - ne od 14 do 18 h.

vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Výstava absolventů výtvarného oboru 
ZUŠ Bohuslava Martinů

Vernisáž 29. 6. od 17 hodin
výstava potrvá do 17. 7. 2011

●

Učitelé ZUŠ Bohuslava Martinů vystavují
Vernisáž ve středu 20. 7. od 17 h.

výstava potrvá do 14. 8. 2011
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pro veřejnost
v parčíku za KD Radost v Havířověv parčíku za KD Radost v Havířově
vždy v neděli v 15.00 hodin - vstup zdarma
 

Prázdninové pohádkyPrázdninové pohádky

 

24.7.  
                   Divadlo Křesadlo Třinec 

KLAUNIÁDAKLAUNIÁDA

O VÍLE ANDULCEO VÍLE ANDULCE 

17.7.  
                 Divadlo Modrý slon Olbramice

V případě deštivého počasí v sále KD Radost.
p

ie
tn

í 
a
k
t

Pokladna otevřena 1 hodinu před začátkem akce.

K
ry
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S

la
b

ý
 



8

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

KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ 
KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ
● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET 
● HOUSLE ● ZPĚV ● AKORDEON

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ●  JÓGA

● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES ● ZUMBA

● ORIENTÁLNÍ TANCE ● POWERJÓGA                

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 

RUŠTINA - pro děti i dospělé

ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé

POLŠTINA - pro děti i dospělé 

ČEŠTINA - pro cizince

Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

NEON  1 - 6 - 8 let - základy aerobiku

NEON 2 - 9 - 13 let - aerobic pro pokročilé

OZÓN 1 - 6 - 9 let - Hip - hop pro začátečníky

OZÓN 2 - 10 - 15 let - Hip - hop pro pokročilé

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 15 let 
- modelingová přípravka se zaměřením na výuku 
správného držení těla, koordinace chůze, péče 
o zevnějšek, společenské vystupování

KLASICKÝ BALET 6 - 11 let
základní i pokročilá výuka baletu 
+ francouzská názvosloví

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ

 Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé

17. - 30.8. 2011 -17. - 30.8. 2011 - PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINAPRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA

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

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče,  2. poschodí, dv. č. 310-311
tel: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

KUŘÁTKA  - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost, 
písně tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, 
děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

BAMBÍNY 1 - 4 - 5 let - pohybová přípravka s hudbou 
- práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

BAMBÍNY 2 - 5 - 6 let - pro pokročilé mažoretky

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

AEROBIC s DÁDOU - 4 - 6 let - aerobic pro předškoláky

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní hry pro chlapce

JAZYKOVÉ

NOVÉ POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

PRAKTICKÉ

HUDEBNÍ

POHYBOVÉ

● modeling pro malé slečny /8 - 12 let/ ● zumba /9 - 15 let, aerobní cvičení v zumba stylu/ 
● street dance /10 - 15 let, volnočasový tanec/

ZÁPIS 5. 9.  - 9. 9. 2011 od 15.00 do 18.00 hod. v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT      
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

1. - 3.7. v 15.30 h 

AUTOPOHÁDKY 
(ČR 2011, 87´, přístupný, animovaný, DD) 
Animovaný povídkový film natáčený na motivy stejno-
jmenné knížky Jiřího Marka. Vstupné: 62 Kč

1. - 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

1. - 6.7. v 17.45 h, ve středu 6.7. též v 9.00 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 podlahy, jednou
rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň
ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí

a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra Justina

Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích dvou

dílech slavné akčně závodní série, se potkávají

všichni staří známí - Paul Walker, Vin Diesel a Jor-

dana Brewster - které tentokrát doplňuje i akční

hvězda první velikosti Dwayne Johnson.

Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
7. - 13.7. v 17.45 h, ve středu 13.7. též v 9.00 h   

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
(X-MENN: FIRST CLASS, USA 2011, CP 2.6. 11,
131´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi, české znění,
DD) Příběh filmu se odehrává ve 40. až 60. letech

minulého století. Charles a Erik byli dva mladí

muži, kteří zatím jen zkoumali své "zvláštní"

schopnosti a pracovali na zastavení největších

hrozeb pro lidstvo. Bývali to přátelé, ale potom se

z nich stali nepřátelé na život a na smrt. Stali se

z nich Profesor X a Magneto a válka mezi X-Meny

a Bratrstvem může začít … V hlavních rolích

James McAvoy a Michael Fassbender.
Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
7. - 10.7. ve 20.00 h

VODA PRO SLONY 
(WATER FO ELEPHANTS, USA 2011, CP 12.5. 11,
120´, do 12 let nevhodný, širokoúhlý/romantický, titul-
ky, DD)

Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let
minulého století o zakázané lásce, která se zrodí
na magickém místě plném dobrodružství, zázraků

a nebezpečí, vznikla podle celosvětového kniž-
ního bestselleru Sary Gruenové. Hlavní role ztvár-
nili držitelka Oscara Reese Witherspoon

a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson.
Vstupné: 82 Kč

8. - 10.7. v 15.30 h 

LETOPISY NARNIE: 
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
(THE CHRONICLES OF NARNIA:VOYAGE OF THE
DAWN TREADER, Velká Británie 2010, 114´, přístup-
ný, širokoúhlý/dobrodružný/rodinný/fantasy, české
znění, DD) Peter a Susan jsou již na návrat do Narnie
trochu staří, a tak se přes magický obraz dostávají jen
Edmund a Lucy. Nechtíc s sebou přiberou i velmi
nepříjemného bratrance Eustacea, který se však
pobytem v Narnii změní k nepoznání. Podobně jako
předtím Edmundovi, i jemu hrozí smrtelné nebezpečí.

Vstupné: 67 Kč
14. - 17.7. v 17.45 h 

TRANSFORMERS 3
(USA 2011, CP 30.6. 11, přístupný, akční/sci-fi-
dobrodružný, české znění, DD) Když má Sam koneč-
ně pocit, že už se mu blýská na lepší časy, pravé pro-
blémy teprve začínají. Decepticoni se vracejí, aby si
vyřídili účty s planetou Zemí. Je opět na autobotech,
aby zachránili svět. Ale nebude to tak snadné, decep-
ticoni jsou mnohem silnější než kdy byli.

Vstupné: 82 Kč

14. - 17.7. ve 20.00 h

18. - 20.7. v 17.45 h, ve středu 20.7. též v 9 h    

WESTERNSTORY 
(ČR/2011, CP 19.5. 11, 96´, přístupný, komedie, DD) 

Střelená komedie nabitá létem, tak charakterizují

tvůrci celovečerní komedii WesternStory. Díky ní

se do českého filmu vrací oblíbený žánr westernu

a romantika divokého západu. Kolty proklatě

nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakou-

řeném saloonu a dokonce ani legendární Vinnetou
a Old Shatterhand nechybí ve filmu. To, že půjde
především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních

postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho kov-

boj a hlavní frajer má téměř celý film obě ruce
v gypsu. Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová,
Petr Vondráček, Bohumil Klepl, Pavel Zedníček,

Eva Lesáková, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml,

Pavel Landovský, Martin Havelka aj.
Režie: Vlastimil Peška                     Vstupné: 82 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
15. - 17.7. v 15.30 h 

RIO 
(USA 2010, CP 14.4. 11, 96´, přístupný, animovaný/
dobrodružný/rodinný/komedie, české znění, DD)
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem

Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou

Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho
před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě
jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazil-

ského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty.
Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale

v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik
zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, při-
pravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit

Lindě jako její osobní budík … 
Vstupné: 72 Kč

21. - 27.7. v 17.45 h
ve středu 27.7. též v 9.00 h
22. - 24.7. též v 15.30 h 

V PEŘINĚ 
(ČR/2011, 16.6. 11, 103´, přístupný, rodinná/hudeb-
ní/komedie, DD) Magický svět dobrých i zlých snů,
který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije
v muzikálové pohádce F. A. Brabce. Na malebném
náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se
nachází čistírna peří, v druhém má kabinet paní
Hilda - vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátel-
ství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedáv-
no objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich
zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu
bez práce. Film V peřině je hudební komedie v roz-
verném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné
atmosféře, kdy všichni tančili rock'n'roll a po uli-
cích jezdily růžové cadillaky... Hrají: Lucie Bílá,
Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Bal-
zerová, Anna Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj
Převrátil, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol
Moravcová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Milan
Šteindler, Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová.

Vstupné v 15.30 h: 77 Kč, vstupné v 17.45 h: 82 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

21. - 24.7. ve 20.00 h 
KAZATEL 
(PRIEST, USA 2011, CP 12.5. 11, 87´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD) Po staletích
brutálních bojů lidstvo porazilo své nejděsivější
nepřátele, hordy upírů. Poslední přežívající upíři
byli přemístěni do izolovaných rezervací, zatímco
lidstvo žije v opevněných městech, kterým vládne
církev. Kazatelé, trénovaní jako nemilosrdní zabi-
jáci v upírských válkách, nyní vykonávají podřad-
nou práci a žijí téměř odříznuti od okolního světa.
Když se ke Kazateli, veteránovi upírských válek,
donese zpráva o upířím útoku a únosu osmnácti-
leté dívky z odlehlé základny, požádá vládnoucí
monsignory o povolení vydat se na pomoc une-
sené dívce, která je současně jeho neteří … V hlav-
ní roli Paul Bettany. Vstupné: 82 Kč 

28.7. - 3.8. v 17.45 h 
ve středu 3.8. též v 9.00 h
29. - 31.7. též v 15.30 h 
HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI 2. část 
(DUE DATE, USA 2010, CP 14.7. 11, 120´, přístupný,
dobrodružný/rodinný, české znění, DD)
Harry Potter (Daniel Radcliffe) a jeho přátelé Her-
miona Grangerová a Ron Waesley (Emma Watson
a Rupert Grint) mají již část svého nebezpečného
putování za sebou. Několik viteálů je zničeno, ale
několik z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto
může zlovolný Lord Voldemort (Ralph Fiennes) dál
šířit po světě nenávist a násilí, pronásledovat své
nepřátele a společně se svými přívrženci směřo-
vat k ovládnutí světa. Naštěstí naděje na jeho
porážku nikdy neumírá, a tak Harry a jeho přátelé,
podporovaní neúnavným odbojem v Bradavicích,
neustále pokračují v namáhavé cestě. Vše ale
směřuje k závěrečné a velkolepé bitvě.

Vstupné: 82 Kč, vstupné v 15.30 h: 77 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

28. - 31.7. ve 20.00 h
PAUL 
(Velká Británie 2011, CP 9.6. 11, 104´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlá/komedie, titulky DD) Graeme
a Clive přijeli do Ameriky na dovolenou, během níž
chtěli procestovat všechna místa proslulá údaj-
ným výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu,
dokud nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako
všichni správní ufologové v existenci mimozem-
šťanů bezmezně věřili, Paul je poněkud zaskočil … 

Vstupné: 82 Kč
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projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL
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1. - 3.7.

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 podlahy, jednou
rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň
ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí
a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra Justina
Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích dvou
dílech slavné akčně závodní série, se potkávají
všichni staří známí - Paul Walker, Vin Diesel a Jor-
dana Brewster - které tentokrát doplňuje i akční
hvězda první velikosti Dwayne Johnson.

8. - 10.7.

VŘÍSKOT 4
(SCREAM 4, USA 2011, CP 14.4. 11, 103´, do 15 let
nepřístupný, thriller/horor, titulky, DD) Sidney Pres-

cottová dostává po deseti letech opět hrůzný tele-

fonát od maskovaného vraha. Společně se svými

starými a novými přáteli se stává obětí sériového

vraha, který tentokrát hraje s jinými pravidly - svá

"díla" si natáčí a zabijí i panny. V hlavní roli Neve

Campbell.

15. - 17.7.

PAŘBA V BANGKOKU
(THE HANGOVERPART II, USA 2010, CP 9.6. 10,
do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD) Phil, Stu, Alan

a Doug jedou do exotického Thajska na Stuovu svatbu.

Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá

Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklid-

nou pozdní snídani.Jenže ne všechno se vždy děje tak,

jak se naplánuje. Co se stane ve Vegas, sice může
zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si nedo-
kážete ani představit … 

22. - 24.7.

V PEŘINĚ 
(ČR/2011, 16.6. 11, 103´, přístupný, rodinná/hudeb-
ní/komedie, DD) 

Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá
přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové
pohádce F. A. Brabce. Na malebném náměstí stojí
proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna
peří, v druhém má kabinet paní Hilda - vykladačka
snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na
smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý
svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltro-
vat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce. Film
V peřině je hudební komedie v rozverném letním

stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy

všichni tančili rock'n'roll a po ulicích jezdily

růžové cadillaky... Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden,

Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Anna

Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina

Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová,

Josef Vojtek, Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana

Krausová a Tatiana Vilhelmová.

29. - 31.7.

HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI 
2. část 
(DUE DATE, USA 2010, CP 14.7. 11, 120´, přístupný,
dobrodružný/rodinný, české znění, DD)
Harry Potter a jeho přátelé Hermiona a Ron mají již
část svého nebezpečného putování za sebou.
Několik viteálů je zničeno, ale několik z nich stále
přežívá kdesi ve světě. Proto může zlovolný Lord
Voldemort (Ralph Fiennes) dál šířit po světě
nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele
a společně se svými přivrženci směřovat k ovlád-
nutí světa. Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy
neumírá, a tak Harry a jeho přátelé, podporovaní
neúnavným odbojem v Bradavicích, neustále
pokračují v namáhavé cestě. Vše ale směřuje
k závěrečné a velkolepé bitvě.
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LETNÍ KINO - začátky ve 21.30 hodin - vstupné na všechny filmy: 80 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
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28.9. 19 hodin - velký sál KD P. 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.

září - říjen - sál KD Radost

VOX ORGANI 

MEZINÁRODNÍ 

VARHANNÍ FESTIVAL
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● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna zavřena od 1. 7. do 28. 8.

● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna zavřena od 1. 6. do 28. 8.
● 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 zavřena od 1. 6. do 28. 8.
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

● 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.

Městské kulturní středisko

Havířov 

přijme

lektorku 
klasického baletu

pro výuku 

ve šk. roce 2011/2012

Informace na 
☎ 777 767 090
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O prázdninách mnoho lidí
odjíždí na dovolenou nebo jen
tak na víkend opustí svůj byt.
Příbytek se tak může stát snad-
nou kořistí pachatelů, kteří jsou
při krádežích stále vynalézavější.

Loupí buď samostatně nebo ve
skupinách a při tom používají
takové „nádobíčko“, aby jejich
počínání bylo policisty odhaleno co
nejpozději. Zloději si vybírají slabá
místa bytů či rodinného domku.
Pachatel  vnikne spíše do takového
objektu, kde snadno zdolá či
odstraní překážku.

Největší nárůst této trestné čin-
nosti policisté zaznamenávají
v době dovolených a o letních
prázdninách. Nejčastější doba, kdy
pachatel násilně vniká do bytu či
rodinného domku, je mezi 9. a 14.

hodinou.

V roce 2009 havířovští policisté

vyjížděli celkem ke 113 vykrade-

ným bytům a k 6 rodinným domům.

V následujícím roce byla situace

o něco příznivější. Počet vloupání

do bytů klesl na 51 případů, do

rodinných domků 7 případů. Za

první tři měsíce letošního roku poli-

cisté v Havířově vyšetřují 7 krádeží

vloupání do bytů a 4 do rodinných

domků.

Co zloděje v bytě nejvíce

zajímá? Jsou to převážně peníze

a pak takové věci, které může

snadno a hlavně rychle prodat.

Majitele bytu tak během krátké

chvíle připraví nejen o majetek, ale

také o pocit bezpečí. Přitom existu-

jí způsoby jak krádežím  předejít:
✔ předčasně neuvádějte informace

o svém odjezdu, nezmiňujte se
o svých majetkových poměrech

✔ někým blízkým si nechávejte
pravidelně vybírat poštovní
schránku 

✔ nezatahujte rolety, závěsy, žalu-
zie, neodnášejte balkonové kvě-
tiny, ale raději klíče svěřte spo-
lehlivé osobě, aby větrání bytu
a starost o květiny zajistila

✔ dbejte na to, aby od společných
prostorů v domě měli klíče jen
nájemníci a aby tyto prostory
byly řádně osvětleny

✔ na štítek dveří či zvonku pište
své příjmení v množném čísle,
svůj titul raději neuvádějte

✔ elektronickými spínači, které
v určitých intervalech zapnou

rádio, televizi a další podobné

spotřebiče, se snažte vytvořit

zdání, že v bytě stále někdo je.

V případě, že své vstupní dveře

naleznete pootevřené a zdá se

vám, že vás někdo nepovolaný

navštívil, ihned volejte policii. Byt

neuklízejte, ponechte ho v takovém

stavu, v jakém jste ho našli. Policie

doporučuje, aby občané měli

zapsaná výrobní čísla, popřípadě

pořízenou fotodokumentaci cen-

ných věci. To vše může být vodít-

kem při pátrání po odcizených

věcech a snazšímu odhalení

pachatele či nalezení odcizených

věcí. nprap. Jaroslav Kus  
Preventivně informační skupina

Karviná

● službách, obchodech a firmách ve městě
● kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí
● autobusových, vlakových a MHD spojích

● ubytování a stravování

● pomoc při orientaci ve městě
● nabídka magazínů: TIM (Turistický informační magazín), KAM po

Česku, Beskydy tourist info, Kultura - Havířov, Program Ostrava,

Program Frýdecko-Místecko, Zpravodaj - Národní divadlo Moravskos-

lezské, METRO

PRODEJ (možnost platby hotově i kartou)
● map a pohlednic

● upomínkových předmětů města
● vstupenek on-line předprodejů TicketArt, Ticketstream, Ticketportal,

Ticketpro, Eventim, Dům kultury města Ostravy, Národní divadlo
moravskoslezské v Ostravě

● autobusové jízdenky s místenkou systému AMSBUS (možnost zakou-

pení spoje Ostrava - Praha od spol. Student Agency)
● Turistické známky (Kotulova dřevěnka a Památník životické tragédie)
● materiály Klubu českých turistů (kalendáře turistických akcí, atlas turis-

tických cílů)
● přání UNICEF
● jízdenky MHD Ostrava

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH AKCÍ V PŘEDPRODEJI 
Hudební festivaly, Jean Michel Jarre, Marie Rottrová „Vše nejlepší Tour
2011“, BB King + John MAYALL, Klasika pod hvězdami Nabucco, Popelka

- muzikál na ledě, The Beatles night,
Mrazík, Daniel Landa, No Name,

Tarja Turunen, Broadway on ice, Letní
shakespearovské slavnosti, HC Spar-

ta Praha - New York Rangers

Městské informační centrum

Havířov 
Dlouhá tř. 17,

736 01 Havířov-Město 
☎ 596 815 843, 596 817 512,

608 556 549 

www.havirov-info.cz
info@havirov-info.cz 

po - pá 7.30 - 18.00 hodin 
so 8.00 - 12.00 hodin 

ne 13.00 - 17.00 hodin 

Mažoretky KALA MKS Havířov 

si dovezly zlato z mistrovství ČR
V sobotu 8. 5. 2011 proběhlo semifinálové kolo Mistrovství České republi-
ky v mažoretkovém sportu ve Stochově.
Děvčata havířovské skupiny KALA při Městském kulturním středisku
Havířov pod vedením KAmiLY Charvátové si přivezla 2 zlaté medaile

a cenu VIP poroty. Získala tak postup na MČR skupin v Jaroměři.

Prázdniny za dveřmi 
policie ČR doporučuje

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ
BEZPLATNÉ INFORMACE O

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 

ul. Mládežnická 
NABÍZÍ ve škol. roce 2011/2012

JAZYKOVÉ KURZY
● angličtiny, francouzštiny, němčiny

● pro začátečníky i pokročilé        ● pro děti i dospělé

Platba na začátku školního roku na celý školní rok - do 15. 9. 2011

Výuka probíhá - v prostorách školy - 1x týdně dvě vyučovací hodiny 

- vyučuje se - pondělí, úterý, středa -
v odpoledních hodinách (od 16.30)

- začátek pravidelné výuky 
od 12. září 2011

Zápis do kurzů:
ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí

29. srpna 2011
v 15 - 17 hod. - vestibul školy

5. září 2011 
v 15 - 17 hod. - vestibul školy

lze se domluvit i mailem 
nebo telefonicky

INFORMACE
☎ 596 411 063 nebo 776 745 301,

mail:

irena.lukankova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz
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Moje vnučka se zúčastnila dubnové školy v přírodě. Před odjez-
dem byli rodiče informováni o průběhu i náplni školičky Maxipsa
Fíka. Když jsem se dozvěděla o „adrenalinovém“ týdnu, který na

děti čeká, měla jsem obavu a každičký den sledovala zprávičky na

stránkách školy. Nicolettka přijela ze školy nadšená, plná nových

poznatků i zážitků. Musím Vám všem napsat velké poděkování za

vše, co jste dětem připravily, jak jste se o ně staraly, co vše nové-

ho poznaly a podpořily jste je k samostatnosti. Každý den jsme se

těšili na vtipné a veselé zprávičky o „štěňátkách“, na fotečky. Děti

mají plno dojmů a zážitků a ty jim určitě zůstanou na celý život.

Maminka od Péťi do Návštěvní knihy stránek školy napsala: …zdra-

víme všechny, kteří se zúčastnili školy v přírodě a vzorně se stara-

li o děti. Mockrát Vám děkujeme také za to, že děti prožily týden

plný dobrodružství, zábavy a dovezly si domů spoustu obohacu-

jících zážitků. Náš Péťa nadšeně povídal, co prožil. Nebylo nic, co

by se mu nelíbilo. Na ručně vyráběný papír, který zdobil v papírně

ve Velkých Losinách, chtěl, abychom mu napsali: „Těším se na
další školku v přírodě a budu jezdit pořád do školy v přírodě. Péťa.“
Maminka od Vilémka napsala:…“děkujeme moc p. ředitelce, p. uč
Hance, Káji, Aji, paní Karle, panu Haničákovi a instruktorům agen-
tury STAN za do puntíku připravený program pro děti, za velkou
starostlivost o naše-vaše děti, za Váš elán a chuť s dětmi tvořit, pra-
covat a hrát si i za jejich bezpečnost.Vždy mám pocit, že Váš pobyt
v přírodě s dětmi je dokonalý, ale pokaždé ho ještě něčím vylep-
šíte! Jako kantorka smekám a ještě jednou srdečně děkuji.“
Co napsat na závěr? Nicolettka v září nastoupí do základní školy

a již jen přes www.stránky školy bude sledovat zářijové dobrodruž-
ství svých mladších kamarádů. Babička od Nicolettky

Logickým vyústěním našeho ekologického ŠVP se stal měsíc
DUBEN, který jsme nazvali:

„DUBEN - CHRÁNIT PŘÍRODU BUDEM“.
A začali jsme hned 1. dubna. Zrekultivovala se půda na školní

zahradě pro jednotlivé třídní záhonky. Děti s učitelkami vzaly hrabič-
ky, lopatky a konvičky a s velkou radostí začalo velké zahradničení.
Každá třída si svůj záhonek označila svým logem třídy. S dětmi

jsme se dohodli, co budeme pěstovat. Vyhrály květiny a naťová

zelenina. To pak bylo radostné nakupování! Pomohli i rodiče, kteří

nám sami nosili různá semínka. Děti tato činnost tak nadchla, že

každé ráno při příchodu do školky už chtěly vyrazit na záhonky, aby

mohly trhat plevel a zalévat. Bylo to až neskutečné, jak je zahrad-

ničení lapilo. Některé děti se se sázením setkávaly poprvé. A co

teprve když viděly první klíčení semínek, které si vlastnoručně

zasely!

To bylo radosti a při odchodu z MŠ táhly rodiče podívat se na

jejich první úspěchy.

Motivujeme děti celý rok k ochraně naší planety Země a k té

určitě patří čistota prostředí.

Tak jsme se po celý měsíc střídali s úklidem školní zahrady. Děti

už znají, co znamená třídit odpad, znají barevné kontejnery a s úža-

sem všech přítomných uklízely svoji školní zahradu a třídily odpad.

To bylo divení, co všechno se dá najít na takové sídlištní školní

zahradě.

„Jak si představuji čistou planetu Zemi?“, bylo téma výtvarného

projektu pro naše děti.

Místo odpoledního odpočinku dostaly nejstarší děti výkresy
a s kamarádem nebo ve skupině malovaly přírodu. Vznikly nád-

herné obrázky, které budou zdobit naši školní zahradu při loučení

s předškoláky. www.msmladi.eu
Kolektiv učitelek MŠ Mládí - Havířov

GKH:
Přednášky 
jako na vysoké 

Na naše gymnázium zavítalo v průběhu
dvou dubnových týdnů hned sedm profeso-
rů a profesorek z univerzity Palackého
v Olomouci. Jako první přednášel profesor
Marek a téma jeho přednášky byly České
státoprávní boje ve 2. polovině 19. století.
Zabýval se historickým státním právem
jakožto programem českého národa pro
2. polovinu 19. století, národním obrozením
a jeho hlavními aktéry. Profesor Jiří Kopec-
ký přednášel na téma Jak se dělají dějiny
hudby a osvětlil nám, jakým způsobem se
získávají historická fakta. Také nám před-
stavil některé osobnosti ne jako bezchybné
génie, nýbrž jako lidi s lidskými slabostmi,
a přinesl si několik ukázek.

Profesor Uher z filozofické fakulty podal
zajímavým způsobem vlastní zážitky z cest
po Číně v přednášce s názvem Na pod-
rážkách žlutý prach. Na pomyslné cestě
Čínou nás provedl Velkou Čínskou zdí,
Zakázaným městem a Chrámem nebes

v Pekingu, zahradami a pagodami a řekl

nám něco o Terakotové armádě a Žluté

řece.

Profesor Lubomír Machala přijel před-

nášet o Mystifikacích a pseudonymech

v české polistopadové literatuře a skutečně

jsme mohli nahlédnout pod pokličku vše-

možných literárních mystifikací, kterými se

autoři hojně baví, a profesor Machala nám

také představil celou řadu mnohdy zábav-

ných pseudonymů, které autoři v součas-

nosti používají.

Další přednášky byly na téma Cesty

současného divadla od Taťjany Lazor-

čákové a Česká literární klasika na

(českém) jevišti. V posledně jmenované

představila profesorka Spurná několik vý-

znamných jevištních režisérů nedávné

doby a pustila nám ukázky např. z her:

Naši furianti, Liška Bystrouška či Maryša.
Martin Vérteši, GKH

"VESELÉ SOUTĚŽENÍ"
- tak se jmenovala zábavná sportovní akce pro školní družiny,
která se konala koncem května na hřišti u ZŠ Gorkého.
Soutěžilo 12 havířovských družin v disciplínách jako například běh
v gumákách, podlézání lana, stavba z krabic, hod létajícím diskem,
přenášení nafukovacího balónku, chůze s trakařem a jiné.
Po velkém zápolení vyhrály děti ze ŠD Gorkého,
na 2. místě ŠD Frýdecká a třetí se umístily děti ze ŠD Těrlicko.

Z redakční pošty:
Poděkování 
Mateřské škole Balzacova

Foto: Miroslava Turecká

MŠ Mládí: Duben 
- chránit přírodu budem

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov

Vás zve na výstavu svých rukodělných 
a výtvarných prací „Tóny života“ 

kdy? Od 7. 7. do 25. 8. 2011
kde? Městská knihovna Havířov - oddělení hudby, ulice Pavlovova 2

po 8 - 12, 13 - 17 hod., út, čt, pá 8 - 12, 13 - 16 hod.

Letní cvičení 
jógy

pro veřejnost

v tělocvičně SPŠ stavební,
Kollárova 2, Havířov-Podlesí

Vedou cvičitelé Slavie

Havířov
Zahájení 4. 7. 2011 

a pak každé pondělí 
od 18.00 do 19.30 hod.
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■ ZŠ Jarošova: Stejná šance

aneb hurá na hory!

V rámci projektu Nastavení systému podpory
rovných příležitostí v základních školách města
Havířov spolufinancovaného Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem v programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost se po dva
dubnové víkendy mohli vybraní žáci Základní

školy na ul. Jarošova v Havířově-Šumbarku

zúčastnit zdarma pobytu na horách na turistické

chatě Hrádek u Jablunkova.

Děti strávily velmi hezké víkendy společně

s pedagogy ZŠ a odbornými pracovníky, školním

psychologem i přesto, že zpočátku nám vždy

počasí moc nepřálo a dokonce na druhém poby-

tu se mohly koulovat. Ale i tak jsme nezaháleli!

Čekala nás totiž spousta práce. Sportovní klání,

turnaje ve stolním tenisu, společenské a vědo-

mostní hry, kreslení, čtení a hraní pohádek.

V sobotu za dětmi přijížděli rodiče a aktivně se

účastnili dalšího společného programu.

O zábavu, legraci a smích nebyla nouze.

Rodinné týmy také soutěžily ve výtvarné veliko-

noční soutěži, nakonec zvítězili a odměněni byli

všichni! V neděli nám pokaždé vykouklo

sluníčko, tak jsme se všichni mohli vydat na

turistickou procházku k chatě Filipka.

Cílem všech těchto aktivit byla nejen motivace
dětí k dalšímu vzdělávání a získávání dalších

nových dovedností a kompetencí, ale i posílení

vzájemných vazeb mezi rodiči, školou a žákem.
Tři dny utekly velmi rychle, nikomu se domů

moc nechtělo. Odjížděli jsme s velmi krásnými

prožitky a s přáním „snad někdy nashledanou!“

Chtěli bychom tímto poděkovat paní Mgr. Evě
Havlů, pracovnici MmH, a provozovatelům turis-
tické chaty za hezké přijetí a starost o nás po

celou dobu pobytu.
Za žáky ZŠ Jarošova Mgr. Šárka Zapalačová

■ ZŠ Světlé bodovala na

republikovém finále 
O nejlepší pohybovou skladbu

Koncem dubna  se konalo v Opavě republikové
finale Poháru AŠSK ČR O nejlepší pohybovou

skladbu, kterého se úspěšně zúčastnili chlapci
a děvčata Základní školy K. Světlé Havířov. Poro-

ta, hosté i diváci měli možnost ohodnotit celkem
24 skladeb z různých škol v ČR. Byla vidět
taneční vystoupení, aerobik, skladby s netradič-

ním náčiním, koedukované skladby, i společná
vystoupení chlapců a děvčat.

V I. kategorii (1. - 5. třídy) získala skladba

CESTOU TAM A ZPÁTKY (choreografie
Mgr. Šárka Mikulenková a Mgr. Alena Přehnilo-
vá) cenu laické poroty (krásný pohár)

a v celkovém hodnocení 5. místo.

Ve II. kategorii (6. - 9. třídy) zvítězila lyrická
skladba VYZNÁNÍ KVĚTŮM (choreografie Mgr.
Alena Přehnilová) v podání 13 dívek ZŠ
K. Světlé. Děvčata přivezla z Opavy nejen zlatý
pohár a zlaté medaile, ale i slova chvály
a uznání za dokonalé umělecké ztvárnění.

Mgr. Jiří Kotaška

■ Srdeční záležitost
jménem Holubovka

Na konci školního roku bývá dobrým zvykem
bilancovat a vzpomínat. Ovšem není tak obvyklé
bilancovat s jednoletým zpožděním. Bude to asi
tím, že ačkoli jsme rodiče už prvňáků, jednoduše
jsme onu pověstnou pupeční šňůru od MŠ Holu-
bova neodstřihli. Prostě s „Holubovkou“ žijeme
dál, i když jen párkrát do roka. Ale když už se
sejdeme, jsou to akce na jedničku!

Loni v září, po letních prázdninách, byl
„absťák“ po školce na našich ratolestech znát.

„Škola je fajn - je to něco nového - ale ve školce
jsme si mohli hrát,“ znělo z úst našich dětiček.
I nám, mamkám, se docela stýskalo. Tak co

bychom, jako správné milující maminky, pro své

děti neudělaly, zvláště když naši tehdejší „velko-

ši“ měli bezvadnou paní učitelku. A tak jsme

p. učitelku Šárku kontaktovaly... a jednoho

krásného podzimního dne jsme zorganizovaly

akci s pracovním názvem „Pachatel se vrací na

místo činu“. To vše za podpory prima p. ředitelky

Yvetty Polákové, která nás do školky „vpustila“

mimo pracovní dobu a splnila tak přání našich

prcků - podvečerní mejdan ve školce.To jste měli

vidět, co to pro ně bylo! Ani na chvilku se neza-

stavili, jak z toho setkání byli naši školáci nadše-

ní. My, dospěláci, jsme si příjemně popovídali

u kávy a uteklo to jako voda.

Jak se říká: s jídlem roste chuť... a tak jsme se

dohodli, že bychom to měli párkrát zopakovat.

Před Vánocemi se s p. učitelkou a ředitelkou

u kafíčka sešli jen rodiče a věřte, že i na tomto

dospěláckém mejdanu panovala úžasná nálada.

V lednu jsme pak byli automaticky pozváni na
karneval MŠ - a to je teprve megashow! Kdo

nezažil karneval v Holubovce, jako by nežil! Krát-

ce nato následovalo setkání „u příležitosti chlu-
bení“ se s prvním vysvědčením... V červnu Indi-
ánské odpoledne na Pašůvce a se školním

rokem se rozloučíme při opékání a grilování na

zahradě školky. No, není to paráda chodit na
Holubovku a nikdy nepřestat...?

Kdybych měla vzpomínat na celé tři roky spja-

té s „naší“ školkou, nestačily by mi celé noviny.

To už přenechám „současným“ rodičům. Co říct
závěrem? Moc děkujeme paní učitelko: Šárko,
Ivo, Radko, Sváťo, Jano, Zdeňko, Marcelo...

a paní ředitelko! 

Čas utíká a život je k mateřským školkám tro-
chu nespravedlivý. Ačkoli v těch malinkatých
duších zanechají největší stopu, v dospělosti si

člověk vybaví jen útržky. I když si na toto období

budou naše děti jen matně vzpomínat, my jim to
budeme rádi připomínat! Zkrátka a dobře, „Holu-
bovka“ bude stále NAŠE školka!

Pavlína Charvátová

■ ZŠ Mládežnická:

JAZYKY HROU
V předposledním měsíci školního kalendáře

se ZŠ Mládežnická již poosmé zhostila pořádání

regionální soutěže v cizích jazycích pod názvem
Jazyky hrou. O tom, že jazykové zápolení může

být zábavné, i když náročné, se letos přesvědči-
lo celkem 128 žáků a studentů ze základních
škol a gymnázií celého Moravskoslezského
kraje.

Již tradičně dvojice soutěžících předvedly své
znalosti z jazyka anglického, německého i fran-
couzského. Obě naše tělocvičny se proměnily
v zaplněné třídy nadšených žáků, kteří se pod
dozorem rozhodčích snažili zúročit své jazykové
znalosti a střídali se na deseti stanovištích.

Někteří účastníci přijíždí ze sousedních
i vzdálenějších měst již pravidelně a zápolí

s domácími havířovskými žáky. A kdo z nich byl

letos nejúspěšnější?

V jazyce francouzském naše ZŠ nenašla pře-

možitele a Klára Czerepaková a Daniel Pakši

s převahou zvítězili. I v německém jazyce první

příčka patřila domácím, a to Tereze Janíkové

a Jakubovi Zechovi. V angličtině excelovali

zástupci Gymnázia Český Těšín a ZŠ Butovické

ve Studénce.

Výsledkovou listinu spolu s fotografiemi

a videozáznamem najdete na webových strán-

kách školy www.zsmladeznicka.cz 
Mgr. Ilona Králová, Mgr. Dagmar Csatová

■ ZŠ Hrubína: exkurze 
na Letiště Mošnov

Začátkem dubna jsme se pod vedením p. uč.

I. Konečné vydali na exkurzi na letiště L. Janáčka
v Ostravě. Po příjezdu na nás čekala paní Ing.

Kubešová, která nás seznámila s letištním pro-

vozem. Podívali jsme se i do neveřejné části
letiště, kam mají přístup jen zaměstnanci. Při-
vezli jsme si spoustu krásných zážitků a získali

jsme mnoho informací. Na vlastní kůži jsme si
mohli vyzkoušet různé hasičské vybavení, které

potřebují hasiči při zásahu. Na vlastní oči jsme
pozorovali cvičené psy při vyhledávaní drog
a výbušnin. Moc děkujeme za pěknou a zajíma-

vou prohlídku.
Žáci 9.A a 8.A 

Z redakční pošty:
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Upozorňujeme na změnu půjčovní doby o prázdninách!
Informace naleznete na stránkách knihovny 
www.knih-havirov.cz a v jednotlivých pobočkách.
Ve dnech 1. - 3. 8. bude v knihovně na Šrámkově ul.
i ve všech pobočkách zavřeno.

Akce pro děti:
Dětské odd. Šrámkova:
Do konce prázdnin bude probíhat velká výstava dětských
prací, vytvořených v rámci projektu „Krtek nejen od Milera“
(k 90. narozeninám Zdeňka Milera). Vystavují žáci havířov-
ských mateřských a základních škol i jednotlivci. Přijďte se
podívat, jak oblíbené postavičky z dětských knih vidí děti.
Budete překvapeni a nadšeni!

Kdo není právě na prázdninách, může využít projektu
„Pojď s námi do minulosti“ a podniknout cestu do zajíma-
vých míst a období naší historie. Kdy a kam?
13. 7. od 9.00 hod. - Cesta do starověkého Egypta
20. 7. od 9.00 hod. - Cesta do pravěku
17. 8. od 9.00 hod. - Cesta velkými válkami

18. 8. od 9.00 hod. - Cesta za rytíři na hrad
A co na děti čeká? Zajímavé povídání i koukání, soutěže,
kvízy, hry a výroba neobvyklých suvenýrů. Takže nenuďte
se doma, přijďte se bavit do knihovny!

V dětském odd. Werichova
bude celý červenec probíhat velká pátrací akce „Po stopách
zločinu“, která prověří mozkové závity malých „detektivů“
a snad se podaří odhalit i pachatele.

Pobočka Gen. Svobody
Od 1. 7. do 31. 8. se koná velká Pirátská plavba, při které
budou muset malí piráti proplouvat úskalími kvízů, testů,
křížovek apod.

Pobočka Dělnická
Cestovat můžete i v pobočce Dělnická, a to vždy 
od 10.00 do 12.00 hod.
12. 7. podniknete cestu kolem světa
26. 7. odhalíte tajemství papíru

Pobočka Datyně:
Na děti čekají prázdninové čtvrtky.
Od 10.00 hod. do 12.00 hod. mohou 14. 7. cestovat
po Havířově a 28. 7. odhalí tajemství papíru

Akce pro dospělé:
Oddělení hudby a umění na ul. I. P. Pavlova
připravilo s centrem ambulantních a pobytových sociálních
služeb Havířov SANTÉ výstavu rukodělných a výtvarných
prací „Tóny života.“ Výstavu si můžete prohlédnout
od 7. 7. do 25. 8.

Půjčovna pro dospělé Šrámkova 
nabízí tematickou výstavku knih „Prázdninové počteníčko“
a výstavu fotografií Vlastimila Schindlera a Václava Šlajse
z Fotoklubu Havířov „Letem světem“.

Informační oddělení Šrámkova
sestavilo z fotografií čtenářů a rodinných příslušníků kni-
hovnic výstavu Havířov v květech, kterou si můžete pro-
hlédnout do konce srpna ve vestibulu knihovny a připome-
nout si tak minulé ročníky této akce.

Klub věrných turistů pořádá v měsíci červenci
následující akce :
Čtvrtek 7. 7. sraz na autobusovém nádraží 8.50 hodin, jedeme do Petřvaldu MHD č. 403,
pak pěšky přes Eldorado na haldu EMA v Ostravě a zpět linkovým autobusem z Ostravy.

Čtvrtek 14. 7. je sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin, odjezd MHD č. 402
do Albrechtic-Horní Suchá - zakončení sportem.

Sobota 23. 7. pořádáme autobusový zájezd do chráněné oblasti - prales Mionší.
Odjezd autobusu v 7.30 hodin od haly Slávia, cena zájezdu 120 Kč.

Čtvrtek 28. 7. pořádáme vlakový zájezd do Lipníku nad Bečvou s průvodcem a dále
navštívíme hrad Helfštýn. Sraz na vlakovém nádraží v 7.45 hodin, vlak odjíždí v 8.05 hodin.

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 5. a 12. čer-
vence 2011 v 18.00 hodin v restauraci Beskyd na Národní třídě. www.kvtivr.estranky.cz

ARMÁDA SPÁSY
Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
(vedle knihovny)
☎ 596 411 206, 596 411 265

čt   7. 7. a 14. 7. malování na sklo

út 12., 19. a 26. 7. zpívánky

st 13. 7. a 20. 7. volné hraní

čt 21. 7. zrušen klub

st 27. 7. Dinopark*

čt 28. 7. navlékání korálků

* pro předem nahlášené

Armáda spásy nabízí i terénní sociální služby

pro rodiče s dětmi. Bližší informace obdržíte 

na ☎ 603 548 977 nebo 737 405 373.

Městská knihovna Havířov

VČELAŘSKÉ OKÉNKO 
- úspěšné Medové dny

Ten, kdo navštívil Kotulovu dřevěnku 7. - 10. června, byl

svědkem vzniku nové tradice s názvem „Medové dny“. Tuto

akci uspořádal včelařský kroužek Ambrožíci spolu

s muzeem Těšínska. Akce vznikla za podpory ZO ČSV o.s.

Havířov, ZŠ Frýdecká a Magistrátu města Havířova.

Návštěvníci nešetřili slovy chvály. Byli mile překvapeni uspo-

řádáním výstavky a organizací soutěže pro veřejnost

s nápaditým označením jednotlivých stanovišť.

Velký zájem byl o živé včely za sklem, u kterého vedli

besedu členové včelařského kroužku. Členové včelařského

kroužku obdrželi osvědčení „Mladý včelař“. Toto osvědčení

vytvořil výtvarník pan Ota Dedek. Návštěvníci měli možnost si zakoupit med, medovinu a velký sortiment výrobků s včelími

produkty. Na závěr Medových dnů posloužil medomet jako osudí, ze kterého byli vylosováni 3 vítězové soutěže.

Dle záznamu muzea navštívilo Medové dny  640 osob.
Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci, www.ambrozici.rajce.net

Klienti SANTÉ měřili síly se seniory
Ve Sportovní hale na ul. Žákovská jsme ve spolupráci s Domovem seniorů Havířov

uspořádali sportovní dopoledne, ve kterém změřili své síly a umění jejich a naši
sportovci.

Turnaje v boccia se zúčastnilo celkem sedm družstev a ve fotbale dvě. Po slavnostním
zahájení se utkala v přátelském zápase družstva ve fotbalu. Naši fotbalisté bojovali jako lvi,

přesto jsme byli poraženi smíšeným družstvem Domova seniorů, složeného i ze
zaměstnanců.

Pak se na dvou hřištích rozběhly zápasy v boccie. Do finálových bojů o první až čtvrtou

příčku se probojovali Luňáci z Domova seniorů a naše družstva Čtyřlístek, Slunečnice
a Mikado. Po napínavém finálovém utkání se na zlatém místě umístilo družstvo Slunečnice,
na stříbrném Mikado. V klání o třetí a čtvrtou příčku s jasnou převahou získalo bronz druž-

stvo Luňáci a čtvrtá bramborová medaile zůstala družstvu Čtyřlístek. Kapitáni družstev pře-
vzali z rukou vedoucího střediska pamětní diplomy a každý ze sportovců obdržel malý

dárek vyrobený klienty SANTÉ. Již dnes se těšíme na další společné akce, neboť nežijeme
vedle sebe, ale spolu. Ing. Tamara Šeligová, ředitelka SANTÉ

Foto: Josef Talaš
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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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ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY

v RD a bytech včetně revize

☎ 603 723 294 1
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ŘEMESLNÉ PRÁCE 
zednické, malování, 

sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu

☎ 603 723 294

125/11
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TAXI SOPTÍK
777 33 11 11 1

3
1
/1

1
Fa. Jaroslava Konečná

ložní povlečení, prostěradla, chňapky

ŠIJEME I DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

Prodejny: Obránců míru 617, 

Havířov-Šumbark ☎ 596 811 197

Družstevnická 1, Havířov-Podlesí
☎ 736 243 607, 596 416 074

www.jkonecna.kvalitne.cz

VÝROBA a PRODEJ
BYTOVÉHO TEXTILU
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CHCETE POMÁHAT LIDEM??? STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM !!!
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA HLEDÁ DOBROVOLNÍKY 

PRO PRÁCI S DĚTMI S POSTIŽENÍM V HELP KLUBU O.S.

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.
ZAJISTÍME VÁM Školení ● Pojištění ● Supervizi 
KONTAKT dchavirov@adra.cz, ☎ 731 406 851

www.helpklub.cz/index.php

Pomoc 

při přípravě dětí 

na opravné zkoušky

Děti ze ZŠ

- v období 15. 8. - 31. 8. 2011

- dle podkladů, které obdrží žáci v ZŠ 

služby jsou poskytovány bezplatně, po

domluvě s uživateli lze v dopoledních

i odpoledních hodinách, max. 1 h denně

Kontakt: Služby pro rodiny, 

Přemyslova 12, Havířov-Podlesí

Šárka Plawná DiS. - ☎ 607 268 748

Eva Orlíková DiS. - ☎ 722 357 352

My se nudy nebojíme

Hry pro děti od 3 do 10 let

vždy od 10.00 do 12.00 hod.

18. 7. a 19. 7. - hřiště ZŠ Jarošova

21. 7. a 22. 7. - hřiště ZŠ M. Pujmanové
25. 7. a 26. 7. - náměstí na ul. Moravská
15. 8. a 16. 8. - hřiště na ul. Kpt. Jasioka,     

Prostřední Suchá
Pouze za příznivého počasí

Náplň: hry, co nic nestojí
- skákání přes švihadlo, soutěže (běh,

skákání po jedné noze, závody

v pytli, se lžičkou a míčkem, trakaře, šát-

kem svázané nohy páru apod), Honzo
vstávej, Rybana, Přijela paní z Diadu,
Krvavý dědek, Zlatá brána, Na mrkanou,

Slepá bába aj.

- popř. kreslení křídami, skákání panáka,
skákaní s gumou

S dětmi pracují dvě terénní sociální

pracovnice.

ZUŠ Leoše Janáčka 
Havířov-Podlesí

přijímá 
pro školní rok 2011/2012 

žáky od 5 let 
do hudebního, tanečního 

(vyučuje se klasický, moderní 
a lidový tanec), 

literárně-dramatického 
a výtvarného oboru.

Možnost studia i pro dospělé.

Bližší informace 
na sekretariátě ZUŠ 

☎ 596 411 064 
nebo 607 208 729
zusvrchl@volny.cz

Služby pro rodiny 
PRÁZDNINOVÉ AKCE 

SOMO-nte se představuje a zve na
Dětský den

Občanské sdružení SOMO-nte se zabývá ochranou práv dětí a rodičů ve věcech týka-

jících se jejich vzájemného, co možná nejčetnějšího styku všech zúčastněných po rozpadu

rodiny. Naší snahou je v co největší míře poukazovat na nesmyslnost situací, kdy je dítě jed-

ním z rodičů často jakýmsi „prostředkem“ k vydírání, či trestání toho druhého tím, že je mu

bráněno ve styku s vlastním dítětem. Za tímto účelem, krom jiného, nabízíme již třetím

rokem všem školským a obdobným zařízením zabývajícím se výchovou dětí a mládeže ve

věku cca od čtrnácti do sedmnácti let možnost objednat si u nás přednášku, ve které se

snažíme v rámci prevence „přinutit“ tyto náctileté formou besedy k zamyšlení se nad danou

tematikou. Jelikož jsme si vědomi faktu, že změna v jednání a myšlení široké zaintereso-

vané veřejnosti v této věci je tzv. „během na dlouhé trati“, snažíme se zviditelnit třeba i tím,

že pořádáme zábavné soutěžní programy pro děti, kde je nám vždy oporou některý

z obchodních řetězců, jako třeba nyní ve vašem městě Hypermarket Tesco Havířov, který

nám v sobotu 4. června nejen poskytne své prostory k uskutečnění této akce u příležitosti

oslav MDD, ale zároveň odmění každé zúčastněné dítě drobným dárečkem. V dohledné

budoucnosti máme v plánu pořádat v Beskydech „duševně ozdravné“ víkendové pobyty pro

děti a jejich takto „postižené“ rodiče.

Kontakt na nás je: somo-nte@seznam.cz 

Těšíme se na vaše e-maily i osobní účast na Dětském dni!

Hlavatého grafiky 
získávají ocenění 
z celého světa

Havířovský malíř a grafik Pavel Hlavatý si

připsal do své sbírky další významné ceny.

V soutěži v rámci světové výstavy EXPO

2010 v Šanghaji obdržel 2. hlavní cenu za

grafiku. Grafika zobrazuje logo výstavy
i největší architektonické počiny. „Šanghaj
má více než 3 000 výškových budov. Roz-
hodl jsem se konfrontovat tyto perly sou-
časné architektury s Babylonskou věží.
I ona byla ve své době symbolem architek-
tonického vzepětí a tehdejších technických
možností,“ popsal úspěšnou grafiku Pavel
Hlavatý, který si cenu osobně převzal. Byl

totiž v té době v Číně se třemi výstavami,
které se prezentovaly ve významných gale-

riích v Pekingu, Šanghaji a Teinjinu.
I letos již byl Hlavatý v Číně úspěšný. Na

jedné z největších dálněvýchodních soutě-
žích v Guanngzhou byly jeho práce ozna-

čeny termínem „excelent graphics“. Další
úspěch zaznamenal havířovský grafik ve

Francii. V grafické soutěži věnované J. Bri-
tovi dostaly Hlavatého práce 3. hlavní cenu.
„Padesátku jsem již dávno překročil,
i šedesátku jsem minul před několika lety -
myslím věkové zařazení,“ konstatoval Hla-

vatý. „Ale v získaných cenách se k pade-
sátce rychle přibližuji. To už bude velká
oslava - myslím v duši.“

Oslavy 20 let modelářské prodejny MPM na území města Havířov se uskuteční v sobotu 16. 7. 2011 
od 9.00 do cca.16.00 hodin a nabídnou atraktivní program pro širokou veřejnost, především pro děti a mládež:

● statická ukázka historických militari vozidel ● prezentace rádiem řízených modelů Tamiya 
● výstava postavených plastikových modelů ● slevová prodejní akce 

● další doprovodný program /sponzoři ap./

Modelářská prodejna oslaví dvacetiny zajímavým programem pro veřejnost
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