Havířov bude mít novou nádražní
halu a moderní dopravní terminál
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Vizualizace možných podob nového dopravního terminálu
Modernizaci nádražní budovy v Havířově a zřízení
dopravního terminálu podpořili havířovští zastupitelé na svém červnovém zasedání, když schválili
principy přípravy a realizace daného projektu.
Nádražní budova v Havířově i přilehlý prostor před ní
jsou dnes ve stavu, který vůbec neodpovídá potřebám
významného dopravního uzlu ve městě i jeho napojení
na ostravskou aglomeraci. V průzkumu veřejného mínění na kvalitu života ve městě označili havířovští obyvatelé budovu vlakového nádraží za největší problém.
České dráhy, kterým budova nádraží patří, navrhují úplnou demolici výpravní budovy a částečnou demolici
dopravní budovy. Část, která zůstane, společnost zrekonstruuje a přesune do ní činnosti z původní výpravní
budovy. V Havířově tak vznikne nový dopravní terminál odpovídající potřebám současnosti.
České dráhy mají k dispozici potřebné finanční prostředky z Regionálního operačního programu. „V Havířově
máme skutečně problém s tím, že nádraží neposkytuje služby, jaké bychom od moderního nádraží očekávali.
Současná budova je předimenzovaná a její provoz nákladný. Provozní náklady jsou velkým problémem. Nádraží není napojeno na jiný dopravní uzel a nedaří se tak přilákat další cestující," řekl Aleš Bartheldi z odboru strategie Generálního ředitelství Českých drah.
České dráhy vyčlenily na demolici a přestavbu 132 milionů korun. Celkové náklady se odhadují na 160 milionů, 85 procent nákladů může pokrýt dotace.
V projektu je z pohledu města Havířova důležitá možnost dalšího budování a rozvíjení ploch v okolí nového
dopravního terminálu. Město bude v této souvislosti ve spolupráci s Českými drahami žádat o podporu z Regionálního operačního programu. Před novým nádražím v Havířově by například mohlo vzniknout zastřešené autobusové nádraží, parkoviště pro auta a odstavná stání pro autobusy, kterých je ve městě nedostatek. V investičním záměru města existují různé varianty, jak s prostorem před havířovským nádražím naložit.
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Europa Cup 2011
- nenechte si ujít!!!
6. srpna uplyne 67 let od chvíle,
kdy příslušníci gestapa zavraždili
36 občanů Životic a okolních obcí.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí
se uskuteční v sobotu 6. srpna
2011 od 10 hodin u Památníku
životické tragédie v Havířově-Životicích. Součástí pietního aktu bude
kladení věnců a kytic k hrobu obětí.
V době konání pietního aktu
bude omezena doprava.
V době od 10 do 11 hodin bude uzavřena
silnice u Životického památníku pro MHD
i osobní vozidla.
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Havířov chce zlepšit podmínky bydlení
a zaměstnanost sociálně vyloučených

Foto: Josef Talaš

V rámci dvoudenní pracovní návštěvy Ostravska zavítal koncem
června do Havířova místopředseda senátu Zdeněk Škromach, kde jej
na radnici přijal primátor města Zdeněk Osmanczyk.
Oba politici se osobně setkali poprvé, i když senátor Havířov z dřívějších návštěv zná.
Primátor Havířova Zdeňku Škromachovi věnoval poštovní známku,
kterou pro město vydala Česká pošta v rámci organizace evropského
mistrovství ve floristice na přelomu srpna a září. Senátor obdržel
rovněž osobní pozvání na gala večer Europa Cup 2011, který se uskuteční v rámci mistrovství letos 3. září a přislíbil účast.

Komise Besip informuje:

nejzásadnější změny v pravidlech
silničního provozu
Od 1.8. 2011 nabývá účinnost zákon 133/2011Sb.,
a tím přichází 23. novela zákona 361/2000Sb.
o provozu na pozemních komunikacích.
Povinnosti řidiče
 povinnost řidiče umožnit chodci bezpečné přejití vozovky
po přechodu pro chodce se nově formuluje tak, že řidič
nesmí na přechodu pro chodce je ohrozit nebo omezit
 nově se stanovuje řidiči povinnost při nouzovém stání
mimo obec mít na sobě oděvní doplňky z retroreflexního
materiálu (nevztahuje se na řidiče motocyklu, mopedu
a řidiče nemotorového vozidla).
Kontrola technického stavu
 nový paragraf zabývající se kontrolou technického stavu
vozidla a kontrolou největší přípustné hmotnosti vozidla při
silniční kontrole policisty nebo celníky a u vozidel ozbrojených sil vojenskými policisty. Pro provedení kontroly se stanovuje možnost délky zajížďky do 8 kilometrů (celkem tam
i zpět), povinnost řidiče řídit se pokyny obsluhy zařízení provádějící kontrolu. O jejím provedení obdrží řidič doklad.
V případě vážných nebo nebezpečných závad je řidič povinen uhradit náklady za provedení kontroly. Prováděcí právní předpis upřesní způsob provádění kontroly, stanovení
nákladů na její provedení i náležitosti dokladu.
Předjíždění
 povinnost řidiče při předjíždění se nově upravuje tak, že
řidiče jedoucí za ním nesmí pouze ohrozit (dříve bylo
i omezit)
 zákaz předjíždění na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním se rozšiřuje i na přejezd pro cyklisty.
Zastavení a stání
 zákaz zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve
vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi se rozšiřuje i na
přejezd pro cyklisty.

Vznik sociální firmy zaměstnávající
dlouhodobě nezaměstnané, zavedení
systému prostupného bydlení, opravy
domů a bytů, do kterých se zapojí sami
jejich obyvatelé, nebo zřízení pozic
romského asistenta přímo na základních školách - to jsou aktivity, které
v příštích třech letech budou pomáhat
ke zlepšení situace sociálně slabých
obyvatel Havířova. Tyto aktivity jsou
zahrnuty ve strategickém plánu sociálního začleňování, který v červnu přijali
zastupitelé města.
„Na tvorbě plánu strávili několik měsíců
intenzivní práce všichni členové lokálního partnerství, které ve městě vede
vládní Agentura pro sociální začleňování. Cílem plánu a v něm obsažených
aktivit je odbourávat bariéry, které znesnadňují možnost pro sociální začlenění vyloučených obyvatel města,“ řekl
náměstek primátora pro sociální rozvoj
Daniel Pawlas.
Členové Lokálního partnerství Havířov
se při přípravě strategického plánu rozdělili do tří pracovních skupin zaměřených na témata vzdělávání, bydlení,
bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů.Cílem v oblasti bydlení je
zlepšit úroveň bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Stane se tak prostřednictvím oprav a údržeb domů, do

Provoz vozidel v zimním období
 nový paragraf zabývající se provozem vozidel v zimním
období, tj. v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto
období, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva
sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se bude nacházet,
lze užít motorové vozidlo kategorie M a N pouze za použití zimních pneumatik. U vozidel s maximální přípustnou
hmotností do 3500 kg na všech kolech s minimální hloubkou sezonových drážek 4 mm a u vozidel nad 3500 kg na
všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací
síly s minimální hloubkou sezonových drážek 6 mm. Toto
neplatí pro nouzové dojetí.
Zákaz účasti na některých akcích v provozu na
pozemních komunikacích
 nový paragraf, který zakazuje řidiči na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních
a podobných akcích, jestliže by byla ohrožena bezpečnost
silničního provozu, nejde-li o povolené akce správním úřadem nebo nejde-li o zvláštní užívání pozemní komunikace
podle jiného právního předpisu. Dále se stanovují podmínky, kdy vozidlo bude uvolněno, nejpozději však po uplynutí
48 hodin od zabránění v jízdě.
Speciální označení vozidel a osob
 tento paragraf je zcela nově formulován a to zejména se
zavedením „parkovacího průkazu“, kterým bude označeno
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
(stávající označení O1 platí nejpozději do 31. prosince
2012) a do tohoto termínu musí osoby se zdravotním postižením požádat o vydání parkovacího průkazu). Označení
vozidla řízeného sluchově postiženou osobou zůstává
nezměněno, označení vozidla lékaře konajícího návštěvní
službu (dříve praktického lékaře) se rovněž nemění.V souvislosti s parkovacím průkazem se text v ostatních ustanovení tohoto paragrafu mění. Na vyhrazeném parkovišti pro

kterých se zapojí sami jejich obyvatelé.
Dalším cílem je vytvořit v Havířově
během tří let systém takzvaného prostupného bydlení. V rámci něj budou
moci klienti přecházet z prvního stupně
- krátkodobého bydlení na ubytovně
nebo v azylovém domě do tréninkového bydlení spojeného s povinnou spoluprací s poskytovateli sociálních služeb a odtud do finálního třetího stupně
- dlouhodobého nájemního bydlení.
Oblast vzdělávání počítá se zřízením
pozice romského asistenta přímo na
základních školách Jarošova a Školní.
Ti budou pracovat s dětmi přímo ve
třídách, ale i s jejich rodiči přímo v lokalitách. Ve třetí oblasti zaměřené na
zajištění bezpečnosti a prevenci sociálně patologických jevů je mezi priority
na nejbližší léta zařazen rozvoj základních sociálních služeb jako například
sociální poradenství a terénní sociální
práce v Prostřední Suché. V lokalitě
Šumbark vznikne ještě během tohoto
roku poradenské centrum Khamoro.
Kompletní verze Strategického plánu
sociálního začleňování LP Havířov je ke
stažení zde:
www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-havirov/strategicky-plan-lokalniho-partnerstvi-havirov/download

vozidla označená parkovacím průkazem (dříve O1) je nyní
pro ostatní vozidla bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání (dříve zakázaný vjezd). Osoby nevidomé k účasti na pozemních komunikacích užijí bílé hole, osoby hluchoslepé pak červenobílé hole.
Měření rychlosti vozidel
 ruší se povinné označení míst příslušnými dopravními
značkami, kde měří rychlost obecní policie.
Dopravně psychologické vyšetření
 ruší se vyšetření neurologické a vyšetření elektroencefalografem. Zůstává pouze vyšetření psychologické. Nově se
tomuto vyšetření musí podrobit i řidič, který žádá o vrácení
řidičského oprávnění podle § 123d („vybodovaný řidič“).
Vydání řidičského průkazu
 výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby jeho
platnosti se provede bezplatně pouze v případě, kdy
žádost o výměnu byla podána ještě v době platnosti tohoto průkazu.
Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem
 při projednávání více přestupků nebo trestných činů zařazených do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení bude řidiči zaznamenán počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich
 oznámení řidiči, že dosáhl celkového počtu 12 bodů, lze
provést i elektronickou cestou.
Výměna dosavadních řidičských průkazů
 upravují se termíny pro výměnu dosavadních řidičských
průkazů.
Průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31.prosince 2002
jsou držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012.
Průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
pak v termínu nejpozději do 31. prosince 2013.
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Městská policie informuje:
Vyhodnocení kontroly za měsíc červen 2011
V rámci opatření k zefektivnění činnosti Městské policie Havířov
strážníci v měsíci červnu 2011 provedli zvýšenou kontrolu na dodržování
povinností cyklistů a chodců v silničním provozu, kontrolu dodržování
světelné signalizace cyklisty a chodci a kontrolu povinného vybavení
jízdních kol.
V rámci této kontroly strážníci odhalili celkem 328 podezření ze
spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na
pozemních komunikacích cyklisty a chodci. Ve 139 případech strážníci
vyřešili toto podezření domluvou. Uložením blokové pokuty v celkové
výši 17 300 Kč bylo vyřešeno 185 přestupců a 4 přestupky byly oznámeny ke správnímu orgánu k dořešení.
Foto: Josef Talaš

Uctili jsme památku obětí na Dole Dukla
Kladením věnců a květinových
darů u památníku obětí důlního
neštěstí v areálu bývalého Dolu
Dukla začala 7. července 2011
pietní vzpomínka na tragédii, která
se tady udála před padesáti lety.
V pátek 7. července 1961 došlo
na Dukle na odpolední směně
k jednomu z největších důlních
požárů v historii hornictví. Neštěstí
si vyžádalo 108 obětí na lidských
životech, v dole zahynuli ve většině
velmi mladí lidé. Na den přesně po
padesáti letech se u památníku
tragédie v Dolní Suché a poté
v
Kulturním
domě
Radost
v Havířově sešli pozůstalí obětí,
jejich kamarádi a známí, nebo třeba
jen lidé, kteří si nešťastnou událost
pamatují a přišli uctít památku těch,
kteří ji nepřežili.
Všechny pozdravil primátor
Havířova Zdeněk Osmanczyk,

který vedl delegaci města, na jehož
území se areál bývalého dolu
nachází. Proslov přednesl také
zástupce vedení akciové společnosti OKD i bývalý ředitel Dolu
Dukla Jaroslav Gongol, který
v době neštěstí na šachtě začínal
působit. Celý vzpomínkový akt se
odehrál velmi důstojně a pietně
včetně promítnutí fotografií se
jmény zahynulých horníků.
Při příležitosti 50. výročí důlního
neštěstí na Dole Dukla v Havířově
vyšla publikace Klubu přátel hornického muzea v Ostravě věnovaná
vzpomínkám na tragédii. Vydavatelé ji věnují nejen památce tragicky
zahynulých, ale také všem obětavým záchranářům a dalším pracovníkům, kteří se na odstraňování
následků havárie na Dukle v červenci 1961 podíleli.

Parkoviště u magistrátu
mají parkovací automaty
Parkování u budovy havířovského magistrátu je od 1. července
letošního roku za peníze.
Město k záměru placeného parkoviště přistoupilo z důvodu regulace
dopravy u budovy havířovské radnice, kde jsou v průběhu dne parkovací
místa bezezbytku obsazena a lidé přijíždějící na úřad vyřizovat své záležitosti často nemají kde zaparkovat.
Každá započatá hodina parkování na předním i zadním parkovišti
u budovy radnice stojí 10 korun. Doba, kdy je třeba po příjezdu na parkoviště zaplatit, je přizpůsobena úřední hodinám magistrátu:

Pondělí: 7 - 17 hod.
Úterý: 7 - 14 hod.
Středa: 7 - 17 hod.

Čtvrtek: 7 - 14 hod.
Pátek: 7 - 13 hod.

Po těchto hodinách lze stání na obou parkovištích využívat bezplatně.
V osmdesátitisícovém Havířově je k dispozici celkem 14 400 parkovacích míst, dosud bylo zpoplatněno dohromady třiatřicet parkovacích míst u obchodního domu Elan a hlavní pošty v centru města,
kde půlhodina parkování stojí patnáct korun. Od 1. července se toto
číslo zvýšilo o 216 placených míst u havířovského magistrátu.

Harmonogram přistavení VPK

CVA - Centrum volnočasových aktivit

srpen 2011

Horymírova 1511/9, Havířov-Město
Program na srpen:
1. 8. - pondělí od 15.00 přednáška
p. Gelnarové z folkloristiky na téma
„Pohádky, pověsti a písničky ze Slezska“
3. 8. - středa od 9.30 přednáška
MUDr. Vránové na téma „Neurologické potíže, interní nemoci“
24. 8. - středa od 9.30 přednáška
MUDr. Vránové na téma „Mechanismy ovlivňující trvalé zvýšení krevního
tlaku“
Pravidelný program:
každé úterý od 14.00 do 16.00 pod
vedením p. Przeczkové si vytvoříte
drobné předměty z keramiky, vizovické pečivo, naučíte se drátkovat,
malovat na textil
každou středu od 9.00 do 11.00 pod
vedením p. Szostkové se můžete naučit ubrouskovou techniku, batikovat,
vyšívat, plést i šít na panenky do
nemocnice pro děti
každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 pod
vedením zkušených lektorů si můžete
zlepšit kondici pro chůzi s holemi
Nordic Walking

každý čtvrtek o prázdninách
(počínaje 14. 7.) od 14.00 do 16.00
pod vedením Ing. Gaurové se můžete
naučit vyrábět šperky

Další informace získáte na nástěnce
umístěné přímo v budově centra
volnočasových aktivit.
Pokud hledáte místnost pro svou činnost a jste organizovaná skupina,
máte možnost si podat písemnou
žádost o poskytnutí prostor, a to na
odbor sociálních věcí Magistrátu
města Havířova, p. Lepíkové - budova
F, kancelář č.110, I. patro. Žádost
musí obsahovat:
✔ název organizované skupiny
(jméno, příjmení a adresu osoby,
která místnost objednává)
✔ popis činnosti skupiny
✔ počet osob
✔ datum a hodinu, na kterou místnost
požadujete
✔ jméno a příjmení osoby, která za činnost odpovídá, včetně telefonního
čísla, příp. e-mailu, kam má být
zasláno vyjádření k požadavku skupiny. Žádost musí být podepsaná.

2. 8. - 4. 8.
Svážná, Učňovská, Na Kavkovicích, Želivského, Osinky-Podélná,
U Pošty

16. 8. - 18. 8.
Dvořákova, Tajovského, Soví,
Nad Tratí x Na Kopci, Konzumní,
A. S. Puškina, Komunardů

5. 8. - 8. 8.
U Topolů, U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel. stanice), Na Stezce,
Na Polanech, Padlých hrdinů obchod, J. Kotase-točna

19. 8. - 22. 8.
1. máje, Kpt. Vajdy, E. Destinnové,
K. Světlé, Selská,
Frýdecká-Stružník, Moravská

9. 8. - 11. 8.
G. Klimenta, M. Kudeříkové,
Dl. třída-zdr.stř., Junácká, Balzacova, B. Němcové, Odlehlá
12. 8. - 15. 8.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou
k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Vrchlického

23. 8. - 25. 8.
Na Pacalůvce, Lipová, Rodinná,
Kpt. Nálepky, Majakovského,
Mozartova
26. 8. - 29. 8.
Alšova, Hálkova, P. Bezruče,
Gen. Svobody, Slovanská,
J. Gagarina
30. 8. - 1. 9.
M. Pujmanové, Mezidolí U Sosáka, M. Kudeříkové, Točitá,
Větrná, Lazecká, U Hřiště

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze k odkládání
objemného odpadu (např. nábytek, koberce apod.). Ostatní odpady
(nebezpečný odpad, vysloužilé elektrozařízení, stavební odpad)
odvážejte na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je na ul. Karvinské v areálu
Technických služeb, provozní doba je každý den od 7.00 hod - 18.00
vč. soboty a neděle.
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Zapojte se do soutěže
,,S pohybem každý den“
- pro zdraví a o ceny !
Cílem soutěže je zvýšení vědoším prostředkem k jejich prevenci,
mostí, dovedností a utvrzeproto Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím
ní návyků vedoucích ke
Vyhraj
zdravému životnímu stylu nad leností Státního zdravotního ústaa tím snížení zdravotních
vu
vyhlašuje
soutěž
a nadváhou „S pohybem každý den“.
rizik vyplývající z nedostat- vyhraješ
ku pohybové aktivity.
Přihlášky a informace
o soutěži trvající nejméně
Nedostatečný pohyb,
zdraví!
sedavý způsob života ve
30
dnů
v
období
spojení s nadbytečným příjmem
od 1. června do 15. října naleznete
potravy jsou jedním z význam- na www.szu.cz.
Výherci budou vyhlášeni v listoných příčin poruch zdraví, především nadváhy a obezity. Počet
padu 2011.
léčených obézních pacientů přiAvšak nejdůležitější není výhra
bývá, obezita se stává hrozbou
ceny, ale zamyšlení se nad způsobem života ve smyslu sloganu
světového zdraví.
soutěže „Vyhraj nad leností a nadPravidelná
tělesná
aktivita
s vyváženým jídelníčkem je nejlepváhou - vyhraješ zdraví!“

Intervenční centrum
pomáhá lidem, kteří se setkali
s domácím násilím
Intervenční
centra
vznikla
z potřeby pomoci lidem, kteří se
setkali s domácím násilím. Je to
mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá.
Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině
u jedné osoby vyvolává strach
z osoby druhé.
Intervenční centrum Havířov
vzniklo v roce 2007 jako jeden
z pilířů řešících problematiku
domácího násilí. Toto centrum
vzniklo v rámci legislativní úpravy
zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu
před domácím násilím a zabývá se
vyhledáváním a koordinací pomoci
obětem domácího násilí. Spolupracuje s policií, okresními soudy
a dalšími neziskovými organizacemi, zabývajícími se problematikou
domácího násilí. Intervenční cent-

rum Havířov je místně příslušné
řešit tuto otázku v rámci Moravskoslezského kraje, především
oblastí Karvinsko, Frýdecko Místecko a Bruntálsko. Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení
jejich krizové situace, kterou
domácí násilí určitě je. Pracovníci
intervenčního centra při své práci
dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, respektují
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
Kotakt:
Intervenční centrum v Havířově,
Opletalova 4/607, Havířov - Šumbark (vedle krytého bazénu)
Po - Pá: 8.00 - 16.00 hodin
☎ 596 611 239,
pohotovostní mobil 739 500 634

Foto: Jiří Velička

„To se nějak převalí“
Tato věta je životním krédem paní Vlasty Jelínkové. Toto moudro ji
provází hezkých pár let - 16. července paní Vlasta oslavila sté narozeniny! Při té příležitosti jí přišel pogratulovat náměstek primátora
Daniel Pawlas, který jí předal kytici slunečnic a malý dárek havířovského magistrátu. Stoletá oslavenkyně pracovala jako učitelka
v mateřské škole, byla vychovatelkou v dětském domově v Karviné
a dlouhá léta působila v havířovské knihovně. Vlasta Jelínková
vychovala tři děti, manžel - učitel - jí zemřel, když mu bylo 49 let, paní
se už nikdy podruhé nevdala.
Dnes jí kromě dětí dělá radost také 6 vnuků a 11 pravnoučat.
Od loňského podzimu žije paní Vlasta v Domově seniorů Luna
v Havířově-Šumbarku.

Nové Masérské centrum
v Havířově vytvoří místa pro
osoby se zdravotním postižením
Obecně prospěšná společnost
TyfloCentrum ČR zřizuje nové
Masérské centrum v Havířově na
ul. Jana Wericha. V rámci tohoto
Masérského centra bude vytvořeno 7 nových pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením na pozicích masérů
a recepčních.
Všichni zájemci o tato pracovní
místa se mohou přihlásit do výběrového řízení a posílat své životopisy na e-mail palova@tyflocentrum.com.
Zájemcům o pozici maséra, kteří
nesplňují požadovanou kvalifikaci,
nabízí Tyflocentrum zajištění kvalifikace i praxe, a následně další zvyšování kvalifikace. Více informací je
možno získat na tel. 596 338 111.
Masérské centrum bude veřej-

nosti otevřeno v říjnu 2011
a bude nabízet širokou škálu
masérských služeb od klasických
a sportovních masáží, přes masáže
lávovými
kameny,
lymfatické
masáže apod.
Firmám bude Masérské centrum
nabízet rovněž možnost náhradního plnění. Masérské centrum
vznikne v rámci projektu s názvem
„Vznik sociálního podniku - Masérského centra v Havířově“, který byl
podpořen z Programu švýcarsko české spolupráce prostřednictvím
Nadace Partnerství.
Více informací o projektech
a službách TyfloCentra ČR,
o.p.s. se můžete dovědět na
webových stránkách
www.tyflocentrum.com

„UŽ NIKDY VÍCE JOJO“
nemocniční lékárna organizuje kurzy hubnutí
25. květen letošního roku byl Evropským dnem obezity (EOD). EOD je nezávislá celoevropská iniciativa, která podporuje společnost v boji s narůstající obezitou. Do této iniciativy se zapojily lékařské, lékárnické, ale i pacientské komunity, které poukazují na to, aby obezita byla chápána ne pouze jako kosmetická záležitost, ale především jako akutní celospolečenský zdravotní problém.
Do této iniciativy se zapojila rovněž nemocniční lékárna NsP Havířov, p.o. a rozhodla se otevřít kurzy hubnutí.
Lékárna má v úmyslu organizovat skupinové kurzy 2x ročně (jaro, podzim) pod vedením lektorek PharmDr. Evy Vykrutové a PharmDr.
Ivany Kavkové, které jsou vyškoleny metodikou společnosti STOB PhDr. Ivy Málkové s již dvacetiletou tradicí.
Cílem kurzů je ve spolupráci s terapeutem vypěstovat u obézních „vůli“, aby dokázali společně dodržovat to, co si vytknou za cíl, aniž
by při tom strádali jak na těle, tak na duši, a aby si tak celkově zlepšili život. Jen tak může být změna v návycích trvalá.
Struktura kurzů:
• 12 lekcí v rozsahu 1,5 - 2 hod. + 1 hod. pohybové aktivity
• kdy: každou středu počínaje 14. 9. 2011
• kde: v nově zrekonstruovaných prostorách NsP Havířov na ul. M. Kudeříkové
Další podrobnosti na www.kurzy-hubnuti-havirov.webnode.cz nebo na tel. 605 033 858.
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GKH a Chemie
na Slezskoostravském hradě
VŠSS realizuje další projekt
s podporou EU
Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s. zahájila v lednu 2011
realizaci projektu financovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Jedná se o projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Projekt „Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj“.
Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou vzdělávacích programů,
z nichž jeden je určen pro skupinu
malých a středních podnikatelů,
vedoucí pracovníky na středním
a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů, kteří se setkávají s působením světového hospo-

dářství na jejich ekonomické aktivity. Druhý vzdělávací program je
určen pro skupinu lektorů. Smyslem vzdělávání je získání poznatků,
které determinují rozhodovací procesy a umožňují realizovat vztahy
k zahraničí. Vyšší konkurenceschopnost je pak dosahována
v důsledku zvýšení efektivity rozhodování a rozšířením možností zapojení se do mezinárodních sociálněekonomických procesů.
Očekávaným výstupem projektu
budou podnikatelé, kteří absolvují
pilotní ověření vytvořených vzdělávacích programů, vytvoření sborníků dobré praxe a sborníků případových studií pro cílové skupiny.
Předpokládaným datem ukončení
projektů je 31.12. 2012.

■ ZŠ K. Světlé: Jsou lesy v Bludovicích

a na Podlesí zavaleny odpadky a voda
v potocích zdraví nebezpečná?
Každý žák 2.stupně ZŠ K. Světlé měl
možnost zjistit, že asi nejsou. V průběhu
roku jsme několikrát vyrazili do okolních
lesů na průzkum, systematicky prohledávali všechen porost a snažili se nalézt odpadky. Když pomineme místa, kde se do strží
vyvážely nepotřebné věci od majitelů rodinných domků, zbytek lesa je docela čistý.
Největší znečistění pak v lesích vytvářejí
bezdomovci v okolí svých útočišť. Všechen
nepořádek jsme nafotili, zanesli do mapy
a tu pak pěkně poslali na oddělení životního
prostředí našeho magistrátu.
Zároveň jsme odebírali vodu z potoka
Stružník a vodoteče mezi Podlesím a Bludovicemi, se kterou jsme pak prováděli
v učebně chemické rozbory. Nejkvalitnější
je v místě pramene, nicméně i dále po toku
není špatná. Ale pozor, pitná rozhodně není,
bakteriologický rozbor jsme neprováděli!

Každý den také někdo ze studentů
zapsal naměřené hodnoty o počasí. Po
měsících z toho vznikly grafy, které jsme
spolu s hodnotami o kvalitě vody rovněž
zaslali patřičným úřadům. Veškeré výsledky také najdete na stránkách naší školy.
No a jak se o ovzduší, skládky a vodu
starají profesionálové, to jsme mohli zjistit
na exkurzích experimentálního pracoviště
na Bílém Kříži, čističky odpadních vod, komunální skládky či vodního díla Žermanice
a také na besedě s rybářským sdružením.
Zbývá jen dodat, že veškeré aktivity by
nešly uskutečnit bez finanční pomoci Nadace OKD v rámci projektu Monitoring ovzduší, vod a černých skládek v částech Bludovice a Podlesí.
Další rok budeme v těchto aktivitách
pokračovat.
Jiří Václavínek

Stánek gymnázia Komenského na Slezskoostravském hradě.
Letos se gymnázium Komenského opět podílelo na přípravě významné akce
Moravskoslezského kraje „Chemie na Slezskoostravském hradě 2011“. Zařadilo se
tak po bok hlavních organizátorů akce - Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské Technické univerzity a SPŠ chemické ak. Heyrovského. Tato spolupráce vyvrcholila
v pátek 24. června 2011 v areálu Slezskoostravského hradu za účasti desítek příznivců.
Spoustu zajímavých chemických pokusů, které si připravily studentky Klára Slamečková a Hanka Bouchalová pod vedením Mgr. Aleše Chupáče, mohli návštěvníci zhlédnout
u stánku našeho gymnázia. Esteticky přitažlivé experimenty vzbudily opět velký zájem
a přesvědčily organizátory o účelnosti a úspěšnosti akce. Letos se akce zúčastnil i Dr.
Michael Londesborough z Akademie věd ČR, který patří mezi přední popularizátory
chemie v České republice a je znám z pořadu České televize PORT.
Martin Vérteši

■ ZŠ Kudeříkové: Švédsko aneb naše

poslední cesta do partnerské školy
V rámci projektu Comenius navštívili učitelé ZŠ Kudeříkové partnerskou školu Myggenäs skola, která leží na švédském
ostrově Tjörn.
„Nejprve jsme se v Myggenäs stali
diváky i rozhodčími atletického víceboje.
Žáci 2. - 5. ročníku místní školy reprezentovali ostatní státy zúčastněné v projektu
(Anglie, Česká republika, Norsko, Wales).
Víceboj tvořily tyto disciplíny - 60m, skok
vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod kriketo-

■ Žákovská: Osvětim a Krakov jako součást výuky
15. června 2011 nám, žákům ZŠ Žákovské, kteří navštěvujeme 9. ročník, škola umožnila vyjet v brzkých hodinách za polské hranice. Naší první zastávkou byl za II. světové války nejhroznější koncentrační tábor v Osvětimi. Průvodkyně nám sdělovala hrůzné informace o zločinech, které nacističtí Němci prováděli nevinným lidem. Prošli jsme expozice v různých blocích
tábora, ale nejhorší byla plynová komora, kde jsme vzdali poctu
obětem minutou ticha. Poté jsme se přesunuli do Auschwitz II.Birkenau a nakonec jsme zhlédli krátký film s autentickými
záběry z II. světové války. Po prohlídce tábora nás autobus převezl do historického města Krakov. Vyšli jsme na královský hrad
Wawel, který se tyčí nad řekou Wisłou a také jsme obdivovali
historické centrum s množstvím krámků se suvenýry a příjemnými lidmi. Celý výlet se nám velmi líbil. Za zorganizování děkujeme všem učitelům. Přivezli jsme si mnoho zážitků a překvapilo nás, že je Krakov město, ze kterého dýchá historie.
Jan Kubalák, žák IX.C

vým míčkem, běh na 1000m a štafeta. Překvapila nás soudržnost dětí, jejich
vzájemné povzbuzování i pomáhání. Nikdo
se nikomu neposmíval za něco, co neumí.
Po sečtení všech bodů dle určené tabulky
nakonec vyhrálo družstvo 4. ročníku, které
reprezentovalo Českou republiku.
Další den jsme opět jeli do školy, kde
zástupci partnerských škol předali dárky
dětem i paní ředitelce. I my jsme díky podpoře Magistrátu města Havířova a dalších
sponzorů mohli předat dětem zajímavé
dárky připomínající zemi a město, kde žijeme. Potom již na nás čekali žáci a provázeli nás školním areálem. Viděli jsme jednotlivé třídy, speciální učebny, jídelnu, tělocvičnu, které jsou v nízkých budovách a většinou vzájemně propojeny. Škola leží
v krásném prostředí, děti mají
o přestávkách možnost hrát si na různých
dětských hřištích. Nejen vybavení školy, ale
i učitelé a žáci na nás velmi příjemně zapůsobili.
Přijeli jsme znovu plni dojmů a zážitků,
a proto si myslíme, že i v našich školách by
bylo velmi přínosné, kdyby se nám alespoň
částečně podařilo naplnit to, co jsme viděli
ve všech partnerských zemích. Ve školách
klid, pracovní atmosféra a přátelské prostředí mezi dětmi i učiteli, kterého si všichni váží.“
Učitelé ZŠ M. Kudeříkové Havířov
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■ ZŠ Mánesova:

PŘEDSTAVUJE SE

Pobyt na farmě

TANEČNÍ
SOUBOR
VICTORY DANCE
HAVÍŘOV

Agroturistika se stává v posledních
letech způsobem, jak trávit zajímavou dovolenou. I my jsme chtěli
našim žákům umožnit prožít týden na
zdravém vzduchu. Vycestovali jsme
do nedalekých Jeseníků, kde se
v obci Malá Morávka nachází farma
paní Kielarové. Tady jsme strávili
příjemný slunečný týden, který nám
zpestřovala zvířata na farmě, o která
jsme se také starali. Velkým zážitkem
pro děti bylo pravidelné krmení
králíků a projížďky na koních po
louce. Viděli jsme, jak roste hrášek,
mrkev, brambory. Pobyt se uskutečnil
za velkého finančního přispění Nadace Veolia, města Havířova a Moravskoslezského kraje. Týden strávený
na farmě byl zajímavý a příjemný jak pro děti, tak pro pedagogické pracovníky.

Taneční škola prvně vznikala
a fungovala jako zájmový kroužek určený pro žáky ZŠ Generála Svobody. Pro velký zájem
dětí a s přibývajícími členy
nejen žáků školy, ale i jejich
kamarádů a známých vznikl
taneční soubor Victory Dance
Havířov.
Vznik samotné taneční skupiny, která nyní spadá pod občanské sdružení, se tedy datuje ke
dni 1. 1. 2011.
Tréninkové sály jsou nadále
otevřeny nejen pro žáky ZŠ
Generála Svobody, ale i pro
všechny děti, které mají chuť
tančit. Zaměřujeme se na taneční
styly street show, street dance,
show dance, hip hop, základy klasického tance a jazz dance.
Soubor je rozdělen do čtyř
věkových kategorií a to pro děti
ve věku od 5 do 16 let a více.
V těchto kategoriích dále pak na
začátečníky a pokročilé. Během
roku v každé kategorii tvoříme
taneční choreografie, se kterými
se účastníme tanečních soutěží
po celé ČR.
Rádi přivítáme nové členy,
pokud tedy máte zájem a chuť si
zatančit, poznat nové kamarády
a třeba i zažít radost z vítězství,
neváhejte a přidejte se k nám.
Tělocvična ZŠ Gen. Svobody

Za organizátory Lucie Kudrnová

■ ZŠ 1. máje:

ZVONKY OPĚT ZVONILY V OLOMOUCI
Ve středu 8. 6. 2011
proběhla v Olomouci
v rámci 39. ročníku
Mezinárodního festivalu
Svátků písní Olomouc
celostátní soutěž dětských pěveckých sborů.
I letos, jako každoročně, se jí zúčastnil
i náš sbor Zvonky ze ZŠ
1. máje Havířov. Zpíval
v kategorii Olomoucký
Vavřín. V Olomouci se
našemu sboru prostě daří. I letos se umístil, a to v bronzovém pásmu.
Gratuluji a především chci poděkovat žákyním devátých tříd, které ve sboru
zpívaly od pátých tříd a přistupovaly ke zkouškám i soutěžím vždy
zodpovědně. Práce s nimi byla pro mě vždy potěšením a povzbuzením.
Přeji jim hodně radosti a štěstí v životě.
Mgr. Mirka Křížková

Ivana Sajdaková
☎ 734 658 334
ivka.s@email.cz

SKIKLUB SLAVIA
HAVÍŘOV
pořádá 12. 9. 2011 v 16.00 hod.
v ZŠ Mládežnická

nábor dětí od 5 do 15 let.
Nabízíme:
• 2 krát týdně kondiční cvičení
v tělocvičně,
víkendovou školu lyžování,
• uzemská i zahraniční soustředění na horách,
• další doplňkové akce pro děti
i dospělé.
Více na www.skiklub.eu

Sdružení
taoistické tai chi
vnitřní umění pro zdraví
v České republice

Basketbalistky BK Havířov
v žákovské lize !!!

145/11

Po dlouhých šesti letech se do
Havířova vrací žákovská liga dívek
U14.
Basketbalistky
BK
Havířov
postoupily do ŽL z 2. kola kvalifikace, ve kterém se utkaly s týmem
z Jičína. „Před utkáním v Jičíně
nás čekala 300 km cesta. Naštěstí
na nás nezanechala stopy únavy
a po velmi dobrém kolektivním
výkonu jsme jasně pře-hrály soupeřky z BSK Jičín 39:73.
Následující utkání v domácím
prostředí jsme měly jasně pod kontrolou a vítězstvím 84:37 jsme si
zajistily postup do celostátní soutěže. Jsme rády, že jsme si splnily
vytyčený cíl a holky si v příští
sezóně zahrají kvalitní soutěž.
Děkujeme touto cestou rovněž
rodičům a fanouškům za podporu,“
zhodnotila trenérka Šindlářová.

zve na zahájení
nové skupiny.
První hodina je zdarma.
Kdy?
27. září 2011 v 16 hodin

Tým U14:
vlevo dole
Rašková N., Hanousková A.,
Popelková K., Nováková B.
vlevo nahoře: trenérka Rašková I.,
Botková T. Heincová V., Křižáková A.,
Písková T., Kopecká A.,Tomková M.,
Chrapková N., trenérka Šindlářová M.

Kde?
tělocvična ZŠ Školní,
Havířov-Šumbark.
Přezůvky s sebou.
Cvičení vedou
akreditování instruktoři.
Pravidelná skupina
bude probíhat každé
úterý od 4. října 2011
od 16.00 do 17.30 hodin.
Bližší informace získáte
na adrese www.taoist.cz

GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá od 12 do 18 hod.,
mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům pracovník informací,
vstupné dobrovolné

pohádky

výstavy
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Prázdninová pohádka
pro veřejnost
v parčíku za KD Radost v Havířově

14.8. v 15.00 hodin
JAK HONZA NEUMĚL
DO PĚTI POČÍTAT
Divadlo Smíšek Ostrava

GALERIE RADOST, po - pá od 12 do 18 h., so - ne od 14 do 18 h.
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Učitelé výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů
20. 7. - 14. 8.

Aleš Rabenseifner

Vladimír Hubeňák

Dagmar Štefková

Martin Pawera

Maryia Oczková

Mezinárodní varhanní festival

meditace

GALERIE RADOST
HAVÍŘOV - KVETOUCÍ SÍDLO V SRDCI EVROPY
Od 18. 8. do 5. 9. 2011

koncerty

Alžběta Dirnerová

promenádní koncerty

V případě deštivého počasí v sále KD Radost.
Vstup zdarma

VOX ORGANI 2011

KD Radost, začátky v 19.00 hodin
21. září

Kateřina Chroboková - varhany
Yasuko Tanaka (Japonsko) - trubka

27. září

Józef Serafin (Polsko) - varhany

5. října

Stanislav Šurin (Slovensko) - varhany

16. října Michel Colin (Francie) - varhany

Pokladna otevřena 1 hodinu před začátkem akce.

říjen

kostel sv. Anny, 8. ročník SHF
Camerata Janáček, Jiří Vodička - housle

listopad

KD Radost
Graffovo kvarteto, Igor Ardašev - klavír

prosinec

KD Radost
Jarmila Kosinová - zpěv
Daniela Valtová/Kosinová - varhany
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JAZYKOVÉ

PRAKTICKÉ

ANGLIČTINA

KURZY ŠITÍ PRO ŽENY A DÍVKY
KURZ RUČNÍCH PRACÍ
KURZ KRESBY A MALBY

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

pro studenty i dospělé

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

HUDEBNÍ

●

VÝTVARNÝ KURZ pro děti od 3. do 9. tříd ZŠ
KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ
KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ
● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET
● HOUSLE ● ZPĚV ● AKORDEON

POHYBOVÉ

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ
Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ● JÓGA ● ZUMBA
● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES ● ČCHI-KUNG
● ORIENTÁLNÍ TANCE ● POWERJÓGA

17. - 30.8. 2011 - PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA
Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC
KUŘÁTKA

- 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost,
písně tanec, koordinační a stabilizační cvičení pro rodiče a děti

ZUMBA - 8 - 15 let

KOŤATA - 3 - 4 roky - děti cvičí již samy, zpěv, tanec,

AEROBIC NEON - 1. - 5. třída ZŠ

základy pohybové výchovy, gymnastika, cvičení na balonech

aerobní cvičení (i s tyčkou)

BAMBÍNY 1 - 4 - 5 let - pohybová přípravka s hudbou

STREET DANCE - 1. - 9. třída ZŠ

pohybové cvičení s rytmickou hudbou

- práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

volnočasový tanec

BAMBÍNY 2 - 5 - 6 let - pro pokročilé mažoretky

HIP HOP - 4. - 9. třída ZŠ
volnočasový tanec

BALERÍNY - 3 - 5 let
klasická přípravka se zpěvem a tancem

BALÓNEK - 4 - 6 let
sportovní hry pro chlapce se zaměřením na práci s balonem
a fyzickokoordinačním cvičením

MALÉ MODELKY - 2. - 5. třída ZŠ
nácvik chůze, koordinace, držení těla,
součástí je i pohybová přípravka

MODELING - 6. - 9. třída ZŠ
se zaměřením na výuku správného držení těla,
koordinace chůze, péče o zevnějšek,
společenské vystupování i taneční a pohybová průprava
KLASICKÝ BALET - 6 - 11 let
základní i pokročilá výuka baletu
+ francouzská názvosloví

ZÁPIS

6. 9. - 9. 9. 2011 od 15.00 do 18.00 hod. v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226

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
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

Premiéra

Premiéra

Premiéra

11. - 14. 8. ve 20.00 h
15. - 17.8. v 17.45 h, ve středu 17.8. též v 9.00 h
SKYLINE
(USA 2010, CP 9.6. 11, 94´, do 12 let nevhodný,
akční/sci-fi/thriller, titulky, DD) Los Angeles se pro-

12. - 14.8. v 15.30 h
GULLIVEROVY CESTY
(GULLIVER´S TRAVELS, USA 2010, 103´, přístupný,
dobrodružná/komedie, české znění, DD) Lemuel
Gulliver je obyčejný spisovatel, který se díky své práci
vydá na plavbu. Ta se stává nezapomenutelnou, když
se v Bermudském trojúhelníku přežene velká bouře
a on vypadne z lodi. Probouzí se na ostrově Liliput jako
obr. S liliputy se spřátelí a začne přemýšlet
o svém návratu…
Vstupné: 67 Kč
18. - 21.8. v 17.45 h
PRINC A PRUĎAS
(YOUR HIGHNESS, USA 2011, CP 16.6. 11, 102´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlá/fantasy/komedie,
titulky, DD) Snímek vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými
ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí.
Přesto utvoří údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná podstoupit
mnohá nebezpečenství, tedy pokud to nebude
příliš bolet. V režii Davida Gordona Greena dovádějí James Franco, Danny McBride a oscarová
Natalie Portman.
Vstupné: 82 Kč
18. - 21.8. ve 20.00 h
LIDICE
(ČR 2011, 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 perspektivy.
Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy,
a to zejména lásku, která stojí na začátku celého
příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje
na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin
a způsobit tragédii. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák,
Norbert Lichý, Veronika Kubařová, Václav Jiráček, Jan
Budař, Joachim 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 Kratochvílová, Šárka Teplíková. Režie: Petr Nikolaev
Vstupné: 82 Kč
19. - 21.8. v 15.30 h
MEDVÍDEK PÚ
(WINNIE THE POOH, USA 2011, 60´, přístupný, animovaný, české znění, DD) Malí diváci se vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové kouzlo,
vtip a žertovná atmosféra původních krátkých filmů.
Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klo-

24.8. v 9.00 a 17.45 h
ODNIKUD NĚKAM
(SOMEWHERE, USA 2010, CP 14.4. 11, 98´, do 12
let nepřístupný, titulky, DD)

Určitě jste o něm četli v bulváru. Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v proslulém hollywoodském
hotelu Chateau Marmont. Jeho okolí brázdí
v nadupaném Ferrari, a když je zrovna doma, bývá
tam s ním dostatek krásných dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají tenhle sladký
život zvládnout. Z ničeho nic se jednoho dne přede
dveřmi jeho apartmá objeví jedenáctiletá dcera
Cleo, jediný úspěch jeho jinak velmi nevydařeného
manželství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby
se ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně
si odpověděl na otázku, ke které dříve či později
dospěje každý. Nešel jsem náhodou po špatné
životní cestě? V hlavní roli Stephen Dorff. Film
získal v roce 2010 cenu Zlatý lev pro nejlepší film
na benátském filmového festivalu.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
Premiéra

4. - 10.8. v 17.45 h, ve středu 10.8. též v 9.00 h
5. - 7.8. též v 15.30 h
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
(MR.POPPER´S PENGUINS, USA 2011, CP 23.6. 11,
95´, přístupný, komedie, české znění, DD) Hřejivá
rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci
vypráví příběh pana Poppera, který je úspěšným
newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří
v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním
životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou
rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí,
která by měl učinit. Jednoho dne se však stane
něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo do
obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou
a hodně podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze
kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan
Popper, jak se následně dozví, zdědil. Řekli byste,
že tučňáci jsou milá a neškodná stvoření, ale co
s nimi v New Yorku? Hlučoun, Hryzoun, Kapitán,
Pitoma, Miláček a Smraďoch v tom ale žádný velký
problém nevidí. V hlavní roli Jim Carrey.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
Vsupné v 15.30 h 77 Kč
4. - 7.8. ve 20.00 h
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
(SOMETHING BORROWED, USA 2011, CP 12.5. 11,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD) Na oslavě
svých třicátých narozenin se Rachel začíná trápit
pocitem, že její život zatím nevychází podle jejích
představ. Spokojené flirtování její nejlepší kamarádky, krásné a energické Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence Dexe ještě podtrhne Rachelin
pocit osamělosti. Po nečekaném románku
s Dexem však... V hlavních rolích Kate Hudson,
Ginnifer Goodwin a Colin Egglesfield.
Vstupné: 82 Kč
11. - 14.8. v 17.45 h
ŠMOULOVÉ
(THE SMURFS, USA/Belgie 2011, CP 11.8. 11, 130´,
přístupný, animovaný/rodinný, české znění, DD)
Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí
v dobách středověku, která se musí vypořádat
sama se sebou a také s lidmi, zejména se zlým
čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich
zmocnil pro své nekalé záměry.
Vstupné: 82 Kč

bouzí do nového dne. Svítání však přichází o dvě
hodiny dříve. Nepochází ze Slunce, ale ze
zvláštních zdrojů vznášejících se nad městem…
Jarrod a Elaine přijeli na víkend k přátelům. Z okna
s hrůzou sledují strašlivý výjev. Lidé se vznášejí
k obloze a jsou vtahováni do vesmírných lodí,
které zakrývají oblohu Los Angeles …
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Premiéra

kanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který
ztratil ocásek.
Vstupné: 72 Kč

1. - 3.8. v 17.45 h, ve středu 3.8. též v 9.00 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 Hermiona 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 přivrženci směřovat
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: 77 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

Premiéra

Premiéra

Premiéra

PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

25. - 31.8. v 17.45 h, ve středu 31.8. též v 9.00 h
25. - 28.8. též ve 20.00 h
BARBAR CONAN
(USA 2011, CP 18.8. 11, do 12 let nevhodný,
akční/dobrodružný/fantasy, titulky, DD)

Remake dnes již kultovního fantasy filmu podle
knihy Roberta E. Howarda pojednává o bojovníku
Conanovi, kterému v mládí barbaři zavraždili otce
a matku. Conan je vržen do otroctví, ale po nějaké
době uprchne a nemyslí na nic jiného než na
pomstu. Při své cestě narazí na spoustu nástrah
a nebezpečí. V hlavní roli Jason Momoa.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
26. - 28.8. v 15.30 h
GNOMEO A JULIE
(GNOMEO AND JULIET, Velká Británie/USA 2011,
84´, přístupný, animovaný/dobrodružný/rodinný, české
znění, DD) Nový animovaný komediálně-dobrodružný
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
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Premiéra

Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho
tučňáci vypráví příběh pana Poppera, který je
úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se
mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří
v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních
rozhodnutí, která by měl učinit. Jednoho dne se
však stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby.
Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně podivnou zásilku. Šest velkých
krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků,
které pan Popper, jak se následně dozví, zdědil.
Řekli byste, že tučňáci jsou milá a neškodná stvoření, ale co s nimi v New Yorku? Hlučoun, Hryzoun,
Kapitán, Pitoma, Miláček a Smraďoch v tom ale
žádný velký problém nevidí. V hlavní roli Jim
Carrey.
12. - 14.8.
ŠMOULOVÉ
(THE SMURFS, USA/Belgie 2011, CP 11.8. 11, 130´,
přístupný, animovaný/rodinný, české znění, DD)
Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí
v dobách středověku, která se musí vypořádat
sama se sebou a také s lidmi, zejména se zlým
čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry.

vstupné na všechny filmy: 80 Kč

19. - 21.8.
PRINC A PRUĎAS
(YOUR HIGHNESS, USA 2011, CP 16.6. 11, 102´,
do 12 let nevhodný, širokoúhlá/fantasy/komedie, titulky, DD)
Snímek vypráví příběh dvou královských bratrů,
z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco
tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny
(snad) ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství, tedy pokud to nebude příliš bolet. V režii Davida Gordona Greena dovádějí James Franco,
Danny McBride a oscarová Natalie Portman.
26. - 28.8.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
(PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER
TIDES, USA 2011, CP 19.5. 11, 137´, přístupný,
širokoúhlý/akční/dobrodružný, české znění, DD)

vstoupil na palubu lodi obávaného piráta Černovouse,
Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví,
koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své
minulosti. Dále v hlavních rolích hrají Penelope Cruz
a Ian McShane.

připravujeme

5. - 7.8.
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
(MR.POPPER´S PENGUINS, USA 2011, CP 23.6.
11, 95´, přístupný, komedie, české znění, DD)

Premiéra

Premiéra

LETNÍ KINO - začátky ve 21 hodin -

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.
21.9. - 16.10. - sál KD Radost

VOX ORGANI
MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ FESTIVAL

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána
Jacka Sparrowa v akčním příběhu 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 Pramen mládí. Když ho donutí, aby
Městské kulturní středisko
Havířov

přijme l e k t o r k u
klasického baletu
pro výuku ve šk. roce 2011/2012

Informace na
☎ 777 767 090

Městské kulturní středisko Havířov

nabízí k pronájmu
REKLAMNÍ PROSTORY
ve výlohách Společenského domu Havířov
Info: 596 808 028, 777 767 086

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna zavřena do 28. 8.
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna zavřena 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 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.
●
●
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GJAK: Druhý nejlepší
školní časopis v kraji
je z Havířova

Vítězové přeboru v šachu
jsou ze ZŠ kpt. Jasioka,
ZŠ Mládežnická a ZŠ 1. máje

Časopis Komár, školní časopis gymnázia Komenského, se
zúčastnil 5. ročníku soutěže Školní časopis roku. V krajském kole
postoupil do finále a zástupci redakce se ve středu 1. června vydali
do Českého Těšína na vyhlášení výsledků. V rámci vyhlášení proběhla také přehlídka všech přihlášených školních časopisů a jejich
hodnocení samotnými členy školních redakcí.
V hlavní kategorii - střední školy - se náš časopis umístil na
2. místě. Předčil jej už jen časopis studentů Obchodní akademie
z Ostravy. Komár se také umístil na 3. místě ve vedlejší kategorii
Grafika.
Tímto umístěním také Komár postupuje do celostátního kola,
jehož vyhlášení proběhne v prosinci v Brně.
Časopis Komár vytváří studentská redakce s měsíční periodicitou
Martin Vérteši
a je k dostání v bufetu školy.

ZŠ Frýdecká: Hitem letošních
Radovánek se stala ZUMBA
Tradiční RADOVÁNKY pořádala ZŠ Frýdecká 4. června. Tradice této
akce byla založena již v roce 1923. Neuvěřitelné!!!!!
Jako každoročně patřilo úvodní
vystoupení těm nejmenším a nejroztomilejším - dětem MŠ, které se
letos rozhodly navštívit zoologickou
zahradu s discotancem. Mažoretky
ze 4. třídy předvedly profesionální
vystoupení.
Prvňáčci podlehli tónům písně
Zorba v rychlém tempu, děti ze
4. třídy nám navodily iluzi italských
pláží, druháci předvedli tanec
z kouzelnické školy se Saxanou,
chlapce 6. třídy okouzlil nemotorný
komisař Clouseau a jeho tajuplný
svět se jim podařilo předvést.
V letošním roce se stává hitem
populární temperamentní Zumba,
se kterou vystoupili žáci 3., 5. třídy
a školní kroužek Zumby.
Obloha se pořádně zatáhla, začíná
se blýskat, vystoupení však pokračuje tancem šesťaček na hudbu
Spice Girls, americké dálnice bráz-

dí kamioňák jménem Jack Jag
v tanečním podání sedmáků, styl
mírného hiphopu předvedla děvčata 7. A, mladé půvabné námořnice
z 8. třídy se zase nechaly inspirovat
klipem zpěvačky Ch. Aguilery
a moc se jim to povedlo. Program
Radovánek postupuje do finále
a následuje poslední a rozlučkové
vystoupení našich deváťáků.
O nácvik a choreografii jednotlivých skladeb se postarali nejen učitelé, ale i žáci a žákyně vyšších
ročníků a jedna maminka našich
dětí, která zcela propadla tanci
Zumba.
Velké poděkování patří zejména
všem členům SRBŠ a obětavým
rodičům, kteří zajistili občerstvení,
napekli radovánkové frgály, připravili hry, atrakce a velmi bohatou
Eva Grygarová
tombolu.
ZŠ Frýdecká, Havířov

Foto: archiv
Pátý ročník Přeboru havířovských škol v šachu jednotlivců
uspořádali na ZŠ 1. máje.
Hrálo se švýcarským systémem
na 7 kol tempem 2 x 15 minut na
partii. Hráči byli rozděleni do
3 věkových skupin: Kategorie A
(1. - 5. třídy), kategorie B (6. - 7.
třídy) a kategorie C (7. - 9. třídy).
Celkem se do turnaje zapojilo 61
hráčů ze sedmi základních škol
a dvou gymnázií. V kategorii A
zvítězil Ondřej Nowak (ZŠ Kapitána
Jasioka), před druhým Michalem
Polehlou (ZŠ 1. máje) a třetím

Pavlem Herboczkem (ZŠ Gorkého). V kategorii B obsadil 1. místo
Dominik Rose (ZŠ Mládežnická),
druhé Daniel Filip (ZŠ Hrubína)
a třetí Filip Filipiak (ZŠ Gen. Svobody). Kategorii C suverénně ovládl
Patrik Melzer (ZŠ 1. máje), druhý
byl David Jeřábek (ZŠ Kapitána
Jasioka) a třetí místo obsadil Štěpán Koláček (Gymnázium Studentská).
Turnaj pořádala ZŠ 1. máje ve
spolupráci s šachovým oddílem
Baník Havířov.

VELKÉ FINÁLE NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE GEN. SVOBODY

ZŠ F. Hrubína: návštěva Prahy
Učitelka: Mgr. Iveta Konečná. Jelo 22 žáků 9. a 6. třídy a doprovod z řad rodičů, šli jsme
8 km pěšky a jeli jsme vlakem.
4.5. 2011 jsme odjeli načas vlakem Hutníkem, ale lidí bylo tolik, že až do Prahy stálo
i na chodbičkách (tedy ti, co neměli místenky). S malým zpožděním jsme do Prahy dojeli
a na spodní část Václavského náměstí jsme dojeli metrem a kolem tržnice jsme si došli
okouknout již týden fungující orloj. Pak jsme vystřídali na věži Staroměstské radnice trubače (někteří jeli výtahem) a už jsme různými serpentinami hledali cestu na Karlův most. Lidí
bylo neuvěřitelné množství, takže jsme se nakonec před seběhnutím na Kampu museli
ještě hledat. Vše dobře dopadlo, a další cestu jsme nasměrovali na hrad, kde jsme prohlédli
Chrám sv. Víta a hradní stráž v akci. To už ale sluníčko svítilo a kolem Ministerstva zahraničí a zvonkohry Loreta jsme nejkratší cestou kolem Strahovského stadionu zamířili
k Petřínské rozhledně. Náladu jsme si vylepšili v křivých zrcadlech a po chvíli čekání
u východu ze zrcadlového bludiště jsme už zase kompletní zašli na lanovku, kterou jsme
sjeli dolů k Vltavě. Následující cestou mostem přes Střelecký ostrov jsme kolem Národního
divadla a Nové scény došli pasáží na místo, odkud jsme viděli sv. Václava na koni, a to bylo
znamení rozchodu. Všichni včas a s dárky jsme v pořádku sedli do vlaku, který dojel do
Havířova bez zpoždění.
Žák ZŠ Hrubína

Foto: archiv
Dlouho očekávaný den velkého finále „Škola hledá Superstar, Miss
a Missáka“ pro rok 2011 nastal na Základní škole Gen. Svobody
v Havířově-Šumbarku ve středu 1. června jako dárek ke Dni dětí.
Po čtvrtletí setkávání se ve finále představilo 11 kandidátů na Superstar
a 11 uchazečů o titul Miss a Missák. Byl to boj proložený pěknou hudební
produkcí skupiny LajmiBand pod vedením pana učitele Radka Kupczaka
a vystoupením taneční skupiny VIKTORY Dance.
Všichni soutěžící podali vynikající výkony, které přihlížející publikum oceňovalo bouřlivým potleskem a porota spravedlivým hodnocením. Jedinečnou atmosféru tohoto klání si užívali přihlížející žáci, hosté i rodiče.
Vítěz může být jen jeden, avšak nezapomenutelný dojem z krásného
dopoledne a zasloužená slova uznání budou odměnou všem.
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Evropský šampionát
na Těrlickém okruhu
Tradiční motocyklový závod na Těrlickém okruhu se při 28. ročníku Havířovského Zlatého kahance zapíše do své
historie pořádáním Evropského šampionátu silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích. Tento šampionát známý pod názvem International road racing championship si odbude svou českou premiéru na Těrlickém
okruhu v nově pozměněném termínu ve dnech 27. - 28. srpna 2011.
Zajímavostí tohoto pětidílného seriálu Schleiz (D), Hengelo (NL), Chimay (B), Těrlicko (CZ), Frohburg (D) je, že tento pohár se skládá ze dvou samostatných závodů, do kterých nastoupí okolo 30 jezdců na motocyklech o obsahu 600 až 1000 ccm. Neméně důležité bude zápolení o body do Českého
poháru, a to ve všech jeho vypsaných třídách (125 Sportproduction, 125 GP, 250 Sportproduction, 250 GP, volná do 600 ccm, volná nad 600 ccm a také
kategorie Supermono, které má
rovněž na Těrlickém okruhu republikový mistrovský závod. Kromě současných novodobých motocyklů se
na startu závodu objeví také veteráni třídy Klasik 175 a 250 ccm.
Organizátoři závodu občanské
sdružení Prosport-cz očekávají
účast okolo 200 jezdců z České
republiky,
Maďarska,
Polska,
Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Holandska, Belgie, Irska
a Anglie, kteří se představí v osmi
závodech.
Na koho se diváci mohou letos
těšit? Mezi hlavní aspiranty na trofej
pro absolutního vítěze závodu
Havířovského Zlatého kahance
patří Angličané Michael Pearson,
Paul Shoesmith, Němci Rico Penzkofer, Didier Grams, Stefan Holz,
Maďar Sandor Bitter, Belgičané
Gian Mertens, Tom Van Looy Holanďan Frank Baker a také čeští
ostřílení jezdci Michal Jiroš, Josef
Duchan, František Loučka. Prozatím nejistý je start dvojnásobného
absolutního vítěze Michala Dokoupila, který se zotavuje po vážné
nehodě z irského závodu v Cookstown 100.
V Těrlicku nebudou pochopitelně
chybět favorité svých tříd, jakými
jsou Miroslav Sedlo, Petr a Patrik
Kolářové, Oldřich Podlipný, Libor
Kamenický, Karel Kalina, Pavel
Navrátil, Michal Ježek, Anežka Svobodová, Němci René Lohse, Johanes Kehrer, Daniel Zöernweg.
První nedělní závod započne již
o půl deváté a příznivci rychlých kol
jedné stopy si jistě nenechají ujít
tento ojedinělý motoristický svátek.
Návštěvníci závodu si mohou
zakoupit v předprodeji zvýhodněnou vstupenku (sobotní trénink 50
Kč a nedělní závod 150 Kč). Cena
na místě ve dnech konání akce:
sobota 70,- a neděle 200,- Kč.
Vstupenky můžete zakoupit od
12. 8. do 24. 8. 2011 na městském
informačním centru Havířov, Karviná, Orlová, Bohumín, Ostrava,
Opava, Krnov, Český Těšín,
Třinec, Frýdek Místek, Nový Jičín,
Kopřivnice a také od 19. do 24. 8.
2011 v prostoru startu a cíle
Těrlického okruhu.
Informace o závodě
naleznete na stránkách
www.terlickyokruh.nolimit.cz
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Městská knihovna Havířov
Fotografie do fotografické soutěže
pro amatéry V zimě běžky, v létě
pěšky je možno zaslat do konce
srpna na adresu Městská knihovna
Havířov, studovna a čítárna, Šrámkova 2, 736 01 Havířov-Podlesí
nebo na e-mail: studovna@knihhavirov.cz. Podrobnosti najdete na
webových stránkách knihovny
www.knih-havirov.cz.

Akce pro děti:
Dětské odd. Šrámkova:
V rámci prázdninového projektu
Pojď s námi do minulosti budou děti
cestovat v čase.
17.8. od 9 hod. to bude Cesta velkými válkami a 18.8. od 9 hod.
Cesta za rytíři na hrad. Na děti čeká
Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum

J. Seiferta 8,
Havířov-Město
☎ 596 411 206
596 411 265
Klub Srdíčko
2. 8. út
3. 8. st
4. 8. čt
9. 8. út
10. 8. st
11. 8. čt
16. 8. út
17. 8. st
18. 8. čt
23. 8. út
24. 8. st

zpívánky
volné hraní
skládanky z papíru
zpívánky
volné hraní
foukání barviček
zpívánky
volné hraní
plastiky z krabic
zpívánky
loučení se s prázdninami
25. 8. čt dokresli mě
30. 8. út zpívánky
31. 8. st cvičeníčko
Armáda spásy nabízí
i terénní sociální služby
pro rodiče s dětmi.
Bližší informace obdržíte na
☎ 603 548 977
nebo 737 405 373

zajímavé povídání i koukání, soutěže, kvízy, hry a výroba neobvyklých
suvenýrů. Akce je určena dětem
školního věku.
Do konce srpna probíhá výstava
dětských
prací
vytvořených
v rámci projektu Krtek nejen od
Milera.
V dětském oddělení J. Wericha
pokračuje vědomostní soutěž, která
prověří mozkové závity při detektivním pátrání.
Pobočka Gen. Svobody
pokračuje celý srpen v Pirátské
plavbě plné kvízů, hádanek
a křížovek.
Pobočka Dělnická:
V úterý 9.8. od 10 do 12 hod. budou

děti cestovat s Malým princem.
Pobočka Datyně:
Ve čtvrtek 11.8. od 10 do 12 hod.
budou cestovat s Malým princem
také děti v Datyních.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení:
Do 25.8. pokračuje výstava rukodělných a výtvarných prací klientů
SANTÉ - centra ambulantních
a pobytových sociálních služeb
Havířov s názvem Tóny života.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova
nabízí tematickou výstavku oddechové četby Prázdninové počteníčko a výstavu fotografií Vlastimila
Schindlera a Václava Šlajse
z Fotoklubu Havířov Letem světem.

PZKO w Hawierzowie - Błędowicach
PZKO v Havířově - Bludovicích
Serdecznie zaprasza na tradycyjne

Srdečně zve na tradiční

DOŻYNKI ŚLĄSKIE
3. 9. 2011 o godz. 14.00
w ogrodzie Domu PZKO

SLEZSKÉ DOŽÍNKY
3. 9. 2011 ve 14.00 hod.
v zahradě DOMU PZKO

Obrządek dożynkowy, specjały
kuchni śląskiej, loteria
Wystąpią:
ZpiT Bystrzyca, Kapela
cymbałowa „Jagar”

Dožínkový obřad, speciality
slezské kuchyně, tombola
Vystoupí:
Taneční soubor Bystrzyca,
cimbálová muzika „Jagar”

PRÁZDNINY A LETNÍ TÁBORY:
1. - 6. 8 Tábor Taekwondo WTF
1. - 6. 8. Orlí hnízdo 1. turnus
8. - 13. 8. Orlí hnízdo 2. turnus
15. - 19. 8. Příměstský tábor
na Šumbarku
22. - 26. 8 Soustředění mažoretek
na Šumbarku
22. - 26. 8. Příměstský tábor
ve Městě

STŘEDISKO MĚSTO:
22. - 26. 8. OTEVŘENO
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
KLUB MAJÁK:
(Boženy Němcové 3)
Od 15. 8. OTEVŘENO
9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod
KLUB VALDOCCO: (Lomená 9)
16.00 - 20.30 hod.
Od 15. 8. 2011 normální provoz

Včelařské okénko
Medobraní je radostná událost každého včelaře. Radost z medobraní členů včelařského kroužku
Ambrožíci byla několikrát znásobena
pohledem na zájem spolužáků ZŠ
Frýdecká v Havířově Bludovicích.
Členové kroužku dali příležitost svým
spolužákům si vyzkoušet odvíčkovat
plásty s medem, zatočit medometem
ochutnat čerstvý med i vycucat víčka.
Neodolaly i některé paní učitelky, které
si zavzpomínaly na svoje dětství. Medometem točili najednou i tři dětské ruce.
Medobraní měly děti zpestřené soutěží
„Co víš o medu?“. Na druhý den o velké
přestávce byl vylosován vítěz soutěže,
kterým se stala Jana Kostialová ze 4.A.
Obdržela první kilogram medu, který
vytočili členové včelařského kroužku.
U medobraní se vystřídalo přes 60 dětí.
Jiří Vavřík
www.ambrozici.rajce.net

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
nabízí ve školním roce
2011/2012 pro děti od 5 let
výuku
v hudebním oboru
v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru
ve výtvarném oboru
Nabídka kurzů pro dospělé :
kurz tvůrčí fotografie
kurz figurální kresby
kurz keramiky, modelování
a točení na kruhu
bližší informace www.zusbm.cz
Přihlášky je možné podávat
na ředitelství ZUŠ B. Martinů
ul. Na Schodech 1, Havířov
☎ 596 813 128

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, Havířov-Bludovice
☎ 602 709 731
www.muzeumct.cz

Otevřeno:
út - pá 8 -12 h a 12.30 - 16.30 h
so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
11.8. Hrníček z Bludovic
Malování vzorů bludovické keramiky na předtištěný motiv hrníčku,
džbánku, pro děti.
30.8. Kytička pro dřevěnku
Výroba květů technikou twist art,
pro veřejnost.
Kolektivy nutno objednat.
31.8. 16.00 hod.
Z cyklu přednášek - Čerpáme
energii z přírody - Prožitkové setkání
Objevme v sobě netušené
možnosti, pro veřejnost.
Kvíz Co je to?
Vědomostní kvíz vycházející ze
stálé expozice Kotulovy dřevěnky,
děti, kolektivy, veřejnost.
Termín dle domluvy - možno vypracovat jednotlivcem nebo ve skupinkách.
Na všechny akce materiál zdarma.
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- inzerce -

Prodej materiálů

ELEKTRO PRÁCE
+ HROMOSVODY

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294

prodejna

138/11

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

www.danex.cz

135/11

ŘEMESLNÉ PRÁCE

134/11

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

137/11

zednické, malování,
sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu
☎ 603 723 294

133/11

143/11

139/11

132/11

140/11

KREJČOVSTVÍ

141/11

142/11

136/11

Šárka Žluvová ☎ 775 448 115
krejcovstvi.sarka@seznam.cz
Po - Pá 15 - 19 hodin
Provádím: výměny uzávěru,
úpravu délek, zužování apod.
Šití dámských oděvů

144/11

v KD P. Bezruče 1. p., dveře č. 236
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Soutěžní disciplíny
Mistrovství Evropy ve floristice
Jak vlastně taková soutěž v aranžování květin probíhá? Reprezentanti jednotlivých států budou soutěžit celkem
v šesti disciplínách, které je provedou historií našeho města, ale také historií české hudby. Dva soutěžní úkoly budou
odrážet historii mladého města Havířova a jeho vztah k uhlí - a květinám. Disciplína s názvem Vítejte v mladém městě
bude představovat květinovou dekoraci stolu, která by měla evokovat nejmladší město ČR. Důležitou květinou bude
gerbera, představující jeden z malých historických atributů města. Disciplína Od uhlí ke květům bude po soutěžícím vyžadovat vytvoření aranžmá z rostlinného materiálu určené pro výzdobu centra města. Velká prostorová práce ve volném stylu
bude v soutěži zastoupena disciplínou připomínající 170. výročí narození Antonína Dvořáka, jednoho z největších českých
skladatelů. Téma se jmenuje Symfonie v květech. V žádné floristické soutěži nesmí chybět svatební téma. Disciplína
Svatební kytice se v barevném pojetí odkazuje na loga soutěže EUROPA CUP 2011. Dvě poslední disciplíny budou moci
diváci sledovat „on-line“ při slavnostním večeru v KDPB. Velmi atraktivní bude aranžmá s názvem Klobouk pro Lízu
Doolitlovou na dostihy v Ascotu. Závěrečné Překvapení potom má být poděkováním soutěžících nejvýznamnějšímu
sponzorovi soutěže.

Soutěžící z 19 zemí:
Arménie ❁ Ázerbajdžán ❁ Belgie ❁ Česká republika ❁ Dánsko ❁ Finsko ❁ Holandsko ❁ Chorvatsko
❁ Itálie ❁ Maďarsko ❁ Německo ❁ Norsko ❁ Polsko ❁ Rakousko ❁ Rusko ❁ Slovinsko ❁ Švédsko
❁ Švýcarsko ❁ Velká Británie
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR
FLORINT – mezinárodní asociace floristů
Vás zvou na

EUROPA CUP 2011
31. srpna – 5. září 2011

31. srpna - středa

3. září - sobota

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA SLAVIA (MSH Slavia)
Příjezd a registrace soutěžících z 19 zemí

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – 2. SOUTĚŽNÍ DEN, 1. ČÁST

(bez přístupu veřejnosti)

(přístup veřejnosti, vstup zdarma)
10.15 hod.
4. soutěžní disciplína (45 minut)
„OD UHLÍ KE KVĚTŮM“
14.00 – 15.00 hod. O princezně Zapomněnce
– pohádka pro nejmenší
15.00 – 17.00 hod. Dechový orchestr Akorďanka
17.00 – 17.30 hod. INFLAGRANTI
17.30 – 18.00 hod. Popový orchestr při MKS Havířov
18.00 hod.
Přímý přenos Galavečera z KDPB

1. září - čtvrtek
MSH SLAVIA
Přípravný den soutěžících (bez přístupu veřejnosti)
Náměstí Republiky (přístup veřejnosti, vstup zdarma)
15.00 – 17.00 hod. Bublinové dovádění
17.00 – 18.45 hod. Přehlídka havířovských souborů
19.00 – 20.00 hod. EWA FARNA

KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE – 2. SOUTĚŽNÍ DEN, 2. ČÁST

2. září - pátek
MSH SLAVIA – 1. SOUTĚŽNÍ DEN
10.00 – 19.00 hod.
10.00 hod.

13.30 hod.

17.30 hod.

(přístup veřejnosti pouze do prostor hlediště)
1. soutěžní disciplína (120 minut)
“SYMFONIE V KVĚTECH“
(velká soutěžní hala)
2. soutěžní disciplína (90 minut)
„NEJMLADŠÍ MĚSTO“
(malá soutěžní hala)
3. soutěžní disciplína (60 minut)
„SVATEBNÍ KYTICE V BARVÁCH LOGA
EUROPA CUP 2011“
(velká soutěžní hala)

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY (přístup veřejnosti, vstup zdarma)
12.00 – 13.30 hod.
15.30 – 17.30 hod.
18.30 – 19.15 hod.
19.15 – 20.15 hod.
20.30 – 21.30 hod.

Vonička a Błędowianie – folklórní pásmo
Fešák Píno a jeho kouzelný svět hraček
Meandry a sólisté - pěvecký sbor
ZUŠ B. Martinů & Talenti 2011
Jiří Erlebach – housle
CHINASKI

DOPROVODNÉ VÝSTAVY – GALERIE OTEVŘENY DENNĚ
Od 9.00 do 20.00 hodin
Od 1. 9. do 4. 9. 2011 v galeriích prodej poštovní známky
vydané k Europa Cup 2011
Kulturní dům Leoše Janáčka
Kulturní dům Radost
Kulturní dům Petra Bezruče (3. 9. 2011 galerie pro veřejnost uzavřena)
Společenský dům Reneta

18.00 hod. GALAVEČER – vstupenka 50 Euro/1250 Kč
18.30 hod.
5. soutěžní disciplína (30 minut)
„KLOBOUK PRO LÍZU DOOLITTLEOVOU“
19.20 hod.
6. soutěžní disciplína (50 minut)
„PŘEKVAPENÍ“
21.55 hod.
Vyhlášení výsledků Europa Cup 2011, předání
cen, vyhlášení vítěze Europa Cup 2011

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM GALAVEČERA
(Inflagranti, 4TET, Ondřej Havelka a Melody Makers, Dee Man,
Tre Dive, módní květinová show a další)

4. září - neděle
MSH SLAVIA – VÝSTAVNÍ DEN
10.00 – 20.00 hod. Výstava soutěžních prací z 5 soutěžních disciplín
vytvořených na Europa Cup 2011

PROGRAM PŘED MSH SLAVIA
10.00 – 20.00 hod. „Kašpárek v rohlíku“ – celodenní program
pro děti i dospělé
Karolína Dytrtová – Miou Miou, Márdi,
Mejla – Vypsaná Fixa, Honza Kalina – Sto zvířat,
Jura Hradil – Tatabojs a další...
Provoz „Kašpárkova městečka“ – DJ Kashpaarek, atrakce kolem šapitó,
„Nevíchovný koncert“ – kabaretní show, „Kašpárek v rohlíku“ – Koncert

5. září - pondělí
Technické ukončení Mistrovství Evropy
ve floristice Europa Cup 2011
(bez přístupu veřejnosti)

Přenos celého Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011 na LED obrazovce na náměstí Republiky (1. září – 3. září 2011)
Změna kulturního programu vyhrazena

www.ec2011.eu
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