Z obsahu:

Europa Cup 2011 je tady!
Po více než roce a půl příprav je tady bezesporu
nejvýznamnější kulturně společenská událost
tohoto roku - Europa Cup 2011.
Havířovu se na podzim roku 2009 povedl husarský kousek, když v Norsku vybojoval historicky
první pořadatelství této prestižní soutěže floristů
pro Českou republiku.
EUROPA CUP je nejprestižnější evropskou soutěží v oboru aranžování květin, která se podobně
jako olympiáda koná jednou za 4 roky v některé ze
členských zemí asociace FLORINT. Historie soutěže se píše od roku 1967 a ještě nikdy se nekonala v České republice.

Pořadatelem v roce 2011 je ve dnech
31. 8. - 5. 9. statutární město Havířov
a Svaz květinářů a floristů ČR.
Soutěžní dny jsou 2. a 3. září 2011, soutěžící
z 18 zemí se představí v 6 disciplínách ❁ Symfonie
v květech ❁ Vítejte v mladém městě ❁ Svatební
kytice ❁ Od uhlí ke květům ❁ Klobouk Lízy Doolitlové ❁ Překvapení.
Hodnotí mezinárodní porota včetně českého
zástupce, hodnocení jednotlivých disciplín je
neveřejné, vítěz bude vyhlášen po poslední disciplíně v rámci galavečera v Kulturním domě Petra
Bezruče. Vstup na šampionát i doprovodný program
je pro veřejnost zdarma, kromě galavečera
v KD P. Bezruče 3. 9. 2011, kam je nutné mít
vstupenku.
Místem konání soutěže je Městská sportovní
hala, náměstí Republiky a Kulturní dům Petra
Bezruče.
4. září je výstavní den - v čerstvě opravené a zmodernizované Městské sportovní hale se mohou lidé
podívat na výtvory floristů z 5 soutěžních disciplín.
I sem je vstup zadarmo.
Česká republika se účastní mistrovství podruhé.
Reprezentuje nás šestadvacetiletý mistr republiky ve
floristice Jaromír Kokeš z Brna, který by rád skončil
do třetího místa. Přijďte mu držet palce!

Foto: Leoš Michálek a Josef Talaš

strana 2
Technické služby pořádají
den otevřených dveří
Havířovské sociální služby
získaly dar Nadace Jistota
strana 3
Městská policie pořádá
kurz sebeobrany pro ženy
Město organizuje další
běh Akademie III. věku
strana 4
Evropský týden mobility
bude plný akcí a zábavy
strana 5
Petr Kubala si v Athénách
vyplaval stříbro
strana 7
Další cena za graﬁku
míří do Havířova
strana 8
David Vigner chystá
nový ﬁlm
strana 9
Armáda spásy slaví výročí
zahradní slavností
strana 10
Inkubátor bude v říjnu!
strana 11 - 14
Kulturní servis
MKS Havířov
strana 17
Soutěž Krásná jako kvítka
bude přehlídkou pohádek
strana 19
Radniční listy zvou na
ﬂorbalovou extraligu:
VOLNÁ VSTUPENKA!
strana 22
Havířovské slavnosti
9. - 11. 9. lákají na
hvězdný program
strana 23 - 24
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POZVÁNKA na jednání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 19. září 2011 od 13 hodin
v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny
na konec programu. Upozorňujeme občany
na nutnost předkládat příspěvky
k vystoupení v písemné podobě.
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V Havířově vznikla a byla schválena
strategie pomoci
sociálně vyloučeným lokalitám
František bydlí v Havířově
v jedné z takzvaných sociálně
vyloučených lokalit. Je mu 40 let
a díky úrazu má problém sehnat
práci. Žije především ze sociálních
dávek, občas si přivydělá fuškami
na černo. Před několika měsíci
podepsal nevýhodný úvěr, který ho
připravil o dost peněz. Díky této
finanční pasti nebyl František schopen platit nájem a přišel o byt. Nyní
žije na ulici, nebo u známých a živí
se především sběrem železa.
Podobný příběh, podobný tomu
Františkovu, by mohla vyprávět
řada dalších obyvatel Havířova
i jiných českých měst. Jak je vidět,
ne vždy si za svůj osud mohou lidé
sami. Právě na podporu řešení složitých životních situací těchto lidí se
zaměřuje vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která v Havířově působí od
června loňského roku. Spolupracuje se zástupci měst, úřadem práce,
odbory, policií, školami a neziskovými organizacemi.
Agentura tvoří komunikační platformu pro tyto lokální aktéry a usiluje o vytvoření dlouhodobé koncepce spolupráce. Agentura usiluje
o to, aby pokud možno všichni
aktéři, kteří se v obcích a městech
podílejí na podpoře sociálního
začleňování,
spolupracovali
a postupovali jednotně.
V Havířově se Agentura zaměřuje
na dvě sociálně vyloučené lokality,
a sice na oblast starého Šumbarku
u náměstí T.G.M. a na oblast
Prostřední Suché. Do práce takzvaného Lokálního partnerství, koordinovaného lokální konzultantkou
Agentury, se v Havířově zapojily
například úřad práce, školy, skupina
RPG, Sociální služby města Havířova
a neziskové organizace jako Don
Bosko, Armáda spásy, nebo Slezská
diakonie.
Zástupci těchto subjektů se od
loňského roku pravidelně scházeli
a společně připravovali strategický
plán sociálního začleňování. Jedná
se o dokument, který jasně určuje

priority v jednotlivých oblastech, se
kterými se obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit nejčastěji
potýkají. Jde o vzdělání, bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů, bydlení a zaměstnanost.
Strategický plán obsahuje také
konkrétní kroky a termíny, které
povedou k naplnění cílů.
Strategický plán schválila rada
města a následně také zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.
Na schválený plán naváže příprava
konkrétních projektových žádostí,
které budou podávány do národních i evropských dotačních titulů.
Tyto projekty následně zajistí rozvoj
aktivit uvedených v plánu.
Strategie se zabývá těmito
prioritami:
• Rozvoj sociálních služeb a programů zaměřených na práci se
sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými obyvateli (vznik
center v Šumbarku a v Prostřední
Suché)
• Spolupráce subjektů pracujících
se sociálně vyloučenými
• Zvýšení zaměstnanosti v sociálně
vyloučených lokalitách (založení
sociální firmy, vytvoření nových
pracovních příležitostí pro sociálně vyloučené obyvatele)
• Zlepšení úrovně bydlení v sociálně vyloučených lokalitách (rozvoj domovnictví, opravy domů ve
spolupráci s nájemníky, rozvoj
prostupného bydlení)
• Spolupráce
mezi
školami
a dalšími aktéry působícími
v sociálně vyloučených lokalitách
• Podpora předškolního a mimoškolního vzdělávání pro sociálně
vyloučené děti, podpora asistentů
pedagoga
• Rozvoj volnočasových aktivit pro
děti a mládež (zřízení volnočasového centra v Prostřední
Suché)
Více informací o činnosti Agentury v Havířově i v dalších českých
městech se dočtete na webové
stránce
www.socialni-zaclenovani.cz

Foto: Josef Talaš

Nadace Jistota věnovala finanční dar
sociálním službám v Havířově
Finanční dar ve výši 98 912
korun věnovala Nadace Jistota
představitelům Sociálních služeb města Havířova (SSMH).
Šek slavnostně na havířovské
radnici předala řediteli SSMH Milanu Černému členka Nadace Jistota
Brigita Štefánková se slovy: „Země
je tak bohatá, jak se dokáže postarat o své potřebné.“ Popřála držitelům šeku, aby jej dobře využili.
Darovaná částka je určená pro
rozšíření komunikačních a sociálních možností uživatelů služeb
Poradenského střediska pro rodinu
a dítě v Havířově. Součástí služeb
střediska je půjčování kompenzačních pomůcek rodinám s dětmi se
zdravotním postižením, především
pomůcek tzv. asistivní technologie,
které usnadňují ovládání počítače
lidem s výrazným zdravotním posti-

žením. O tyto pomůcky projevují
zájem především rodiny dětí po
mozkové obrně, dětí s autismem,
dětí s mentálním a kombinovaným
postižením, kde se projevuje porucha řeči. Poradenské středisko pro
rodinu a dítě v Havířově má v současné době až kolem stovky uživatelů poskytovaných sociálních služeb a další pomůcky pro ně jsou
nanejvýš potřebné. Pomůcky
dětem zvyšují míru jejich samostatnosti, rozvíjejí jejich dovednosti
a v neposlední řadě jim obohacují
trávení jejich volného času.
Za darovanou částku chce poradenské středisko zakoupit například
velkoplošnou
klávesnici
k počítači, komunikátory, různé
elektronické hračky, dotykový monitor či velkou polohovací myš
k počítači.

Den otevřených dveří
v Technických službách Havířov a.s.
Chtěli byste se na chvíli stát popelářem, prohlédnout si
zblízka popelářské auto nebo nahlédnout na dotřiďovací linku separovaných odpadů? Pokud odpovíte ano,
pak jsme právě pro Vás připravili akci „Den
otevřených dveří v Technických službách Havířov a.s.
na provozním úseku odpadového hospodářství“.
Dveře areálu na ul. Karvinská 63 v Havířově-Městě

se otevřou 8. 9. 2011.
V době od 9 do 12 hodin rádi přivítáme předškolní děti,
žáky a studenty. Na širokou veřejnost se pak budeme těšit
v době od 14.00 do 16.30 hodin.
Vstupenkou do areálu je dobrá nálada, prázdná plastová láhev nebo
tetrapakový obal (prázdný obal od mléka, džusu…), nepoužitelný
monočlánek nebo jiný nefunkční drobný elektrospotřebič.

MŽP vytvořilo pracovní skupinu k řešení kvality ovzduší v kraji
Navrhovat opatření ke snižování úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, hledat způsoby, jak čerpat finanční prostředky z evropských
i národních fondů v této oblasti a v neposlední řadě podporovat vědu, výzkum a osvětu. To budou úkoly nové pracovní skupiny, kterou jmenoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
Skupinu ministerstvo zřídilo na základě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2011.
Členem skupiny byl jmenován i primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk, který ji tvoří společně s dalšími primátory statutárních měst kraje kromě
Opavy. Ve skupině budou dále pracovat starostové Bohumína, Českého Těšína, Třince, hejtman Moravskoslezského kraje, náměstek ministra ŽP,
ředitel ostravské pobočky ČHMÚ a ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Skupinu, která má celkem 12 stálých členů s hlasovacím právem,
povede ministr životního prostředí. Členové se budou scházet jedenkrát za měsíc.
Vedení Havířova tak dále postupuje v hledání způsobů řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v kraji a především ve městě, které
nemá „svého“ znečišťovatele, nicméně obyvatelé zhoršenou kvalitou ovzduší trpí. Největší problém ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji představuje v současné době nadlimitní zatížení tuhými znečišťujícími látkami.
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CVA-Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město

Centrum pro Vás připravilo následující pravidelný program:
ÚTERÝ: od 14 do 16 h. - pod vedením
p. Przeczkové si vytvoříte drobné předměty
z keramiky, vizovické pečivo, naučíte se
drátkovat, malovat na textil
STŘEDA: od 9 do 11 h. - pod vedením
p. Szostkové se můžete naučit ubrouskovou techniku, batikovat, vyšívat, plést i šít
na panenky do nemocnice pro děti
od 10 do 12 h. - pod vedením p. Adamové
se můžete naučit nebo případně zdokonalit
v dovednosti šití
od 14 do 16 h. - si můžete trénovat
mozek u karetní hry taroky
ČTVRTEK: od 9 do 11 h. - pod vedením
zkušených lektorů si můžete zlepšit fyzickou kondici chůzí s holemi Nordic Walking

PÁTEK: od 9 do 11 h. - pod vedením
Ing. Gaurové se můžete naučit vyrábět
originální šperky
V měsíci září 2011 jsme pro Vás dále
připravili:
po 5. 9. od 15 h. - přednášku p. Gelnarové
z folkloristiky na téma „O hornících“ za
hudebního doprovodu p. Mrázkové
st 21. 9. od 9.30 h. - přednášku MUDr.
Vránové na téma „Metabolický syndrom,
cévní riziko“
st 21. 9. od 15 h. - přednášku p. Jaroslava
Špalta „Toulky jižním Pacifikem“
Další informace získáte na nástěnce
umístěné přímo v budově
centra volnočasových aktivit.

Akademie III. věku Havířov
Město Havířov v měsíci říjnu
nově otevře již jedenáctý ročník
čtyřsemestrálního studia seniorů
Akademie III. věku Havířov v letech
2011 - 2013. Výuka bude probíhat
na Vysoké škole sociálně-správní,
Institutu celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s., ul. V. Nezvala. Posluchači se mohou vzdělávat
v předmětech: výpočetní technika,
angličtina či další cizí jazyk dle
zájmu uchazečů, psychologie,
zdravý životní styl, poruchy pohybového ústrojí, práce s internetem,
finanční poradenství, sociální politika, komunální politika, věda, kultura, Evropská unie, historie a politologie, zeměpis a geografie, vesmír

a astronomie, občanské a trestní
právo, případně další obory.
Zájemci o studium mohou
kontaktovat
studijní
oddělení
do 10. 10. 2011 - ☎ 553 401 164
nebo 723 954 719, pí. Bělavová.
Podmínkou pro zařazení do Akademie III. věku Havířov je řádné
vyplnění přihlášky, úhrada kurzovného/semestr, uchazeč musí
být občanem města Havířova ve
starobním nebo invalidním důchodu. Nové čtyřsemestrální studium
seniorů je určeno pro začátečníky
a není určeno pro absolventy
dřívějších akademií pořádaných
městem Havířov.

Dopravní inspektorát
změnil sídlo
Dopravní inspektorát
Policie ČR Karviná
se přestěhoval.
Občané, kteří potřebují
cokoliv vyřídit
na dopravním inspektorátu,
policisty této složky již nenajdou

Nově sídlí
Dopravní inspektorát
v budově
Obvodního oddělení
Policie ČR Karviná 1,
ul. U Svobodáren 1298,
☎ 974 734 254

Informace o Projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001:

Veřejně prospěšné práce
V letech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné
práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011 bylo v Havířově v rámci
projektu KAA-VL-35/2010 podpořeno 25 pracovních míst na VPP
za 1.235.473 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního
fondu činila 85%, tj. 1.050.152,05 Kč, a ze státního rozpočtu České
republiky činila 15%, tj. 185.320,95 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na
údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov
a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch města.
Na těchto pracovních místech byli uplatněni uchazeči o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování
zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnaní a nekvalifikovaní uchazeči.

! ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT !
Vzhledem k neustálému nárůstu případů útoků na ženy
s narůstající agresivitou připravila Městská policie Havířov
preventivní projekt ,,ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“.
Jak už název projektu napovídá,
je tento instruktážní kurz určen pro
ženy.
Cílem projektu je, aby ženy
získaly potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti
sebeobrany a používání prostředků
osobní individuální ochrany, které
by vedly ke zvýšení bezpečnosti
této cílové skupiny.
Instruktážní kurz bude probíhat
v tělocvičně na ZŠ F. Hrubína
v Havířově-Podlesí (vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv)
v celkovém počtu 8 hodin (4 x 2
hodiny), ve kterých se zájemkyně
o tento kurz seznámí s hmaty
a chvaty sebeobrany, s obrannými
a ochrannými prostředky a se
základy pravidel komunikace
s útočníkem. Lektory kurzu jsou
strážníci MP Havířov komisař
Mgr. Martin Pastrňák a inspektor
Bc. Jana Bendová.

Zahájení kurzu :
6. 10. 2011 v 17 hodin
Následné lekce:
13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2011
Projekt
,,ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“
je pro zájemkyně bezplatný.
Každá účastnice kurzu obdrží
potvrzení o absolvování kurzu na
MP Havířov a preventivní informační materiály. Vzhledem k tomu, aby
daný kurz byl účinný (individuální
přístup k účastnicím kurzu), je stanoven počet účastnic kurzu na
max. 30 osob.
Zájemkyně o tento kurz
se mohou přihlásit
do 30. 9. 2011
na těchto kontaktech:
☎ 596 410 133
skupina prevence MP Havířov
inspektor Bc. Juráková,
inspektor Koňaříková
e-mail
prevence.havirov@seznam.cz

Harmonogram přistavení VPK září 2011
2. 9. - 5. 9.

13. 9. - 15. 9.

23. 9. - 26. 9.

Školní (v zatáčce u lesa), Petřvaldská (pož.
zbroj.), Nad Terasou, Na Dolanech,
Lazecká (u lesa)

Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový Svět - odbočka
před zatáčkou k zahrádkářské osadě,
Hraniční, Květná, Železničářů

Kubelíkova, Na Kempách, Soví, Prachatická x
Nad Tratí, Ostrovského, M. Kudeříkové

6. 9. - 8. 9.

16. 9. - 19. 9.

U Topolů, Na Pavlasůvce (žel. stanice),
Na Stezce, Na Polanech,
Padlých hrdinů - obchod, Na Nábřeží-let. kino

M. Pujmanové, A. Staška, Sadová, Klidná,
Švabinského, Kpt. Vajdy

Na Pacalůvce, Alšova, Želivského, P. Bezruče,
G. Svobody, Kosmonautů

9. 9. - 12. 9.
E. Krásnohorské, Osinky-Podélná,
Mládežnická, Ladova, Mládí, Staniční

20. 9. - 22. 9.
U Lesa, Družstevnická, E. Holuba,
K. Světlé - Luna, Větrná, B. Němcové

27. 9. - 29. 9.

30. 9. - 3. 10.
Letní, Fryštátská, Hálkova, U Pošty,
J. Gagarina, Okrajová - parkoviště
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MOTTO:

„Alternativní doprava“
Zejména zdravý pohyb a ekologická doprava jsou
hlavním a nosným tématem programu letošního velmi
bohatého Evropského týdne mobility. Nejen milovníci
netradičních sportovních disciplín, adrenalinových
soutěží, tance, ale i „jen“ standardní chůze a běhu si
přijdou na své! Stranou rozhodně nezůstane téma
dopravy a dopravní výchovy.

Exhibice
i Kolečkování
na Šumbarku
Středa 14. 9. od 15.00 hod.
Havířov-Šumbark, skatepark ul. Jedlová,
areál Církevního střediska sv. Jana Boska
Letošní Evropský týden mobility odstartuje
poprvé v prostorách skateparku na ulici Jedlové
a v areálu střediska volného času sv. Jana
Boska a rozhodně nepůjde o nudnou záležitost.
Na kolečkových strojích se ve skateparku
představí nejen amatéři z řad havířovské veřejnosti, ale i pozvaní hosté, kteří se pyšní řadou
vítězství v mezinárodních soutěžích.
Pro všechny bude dále v areálu střediska připravena řada sportovních i adrenalinových soutěží, divadelní vystoupení s dopravní tematikou
i prezentace havířovských neziskových organizací. Na večer je naplánováno oblíbené Havířovské kolečkování - jízda na in-line bruslích
i jiných kolových prostředcích ulicemi Šumbarku.
Kdo nevlastní brusle, bude mít možnost si je
zdarma zapůjčit a vyzkoušet si, jestli tomuto
sportu nepropadne natolik, že už v dalším roce
přijede na vlastních bruslích. Samozřejmostí je
výuka jízdy pod dohledem odborníků.

Čtvrtek 15. 9. od 15.00 hod.
Havířov-Město, náměstí Republiky
Druhý den Evropského týdne mobility čeká
fanoušky pohybu obdobný program jako ve středu, nicméně blíže to tentokrát budou mít obyvatelé centra města. Program se přesouvá na
náměstí Republiky a disciplíny budou obdobné,
ani zde nebude chybět řada adrenalinových
atrakcí, prezentace organizací, či dopravní divadlo. Večer bude opět doplněn o Havířovské
kolečkování - jízdu na in-line bruslích i jiných
kolových prostředcích centrem města, doplněné
o výuku a půjčovnu bruslí.
Odstartuje zde však rovněž United Colours graffiti jam, což je mezinárodní setkání mladých
výtvarníků, kteří budou za pomoci sprejů
vytvářet umělecká díla přímo před zraky diváků.

Evropský den
bez aut (EDBA)
a Běh naděje

Pátek 16. 9. od 8.30 hod.

Graffiti,
Divadlo
a Kolečkování
v centru

Havířov-Město, náměstí Republiky
Páteční Evropský den bez aut zahájí již o půl
deváté tradičně Během naděje žáci havířovských škol. Během dopoledne je pak čeká
i Adrenalinové aktivní centrum a netradiční
adrenalinové vystoupení Parkour and Freerunning show, propagující netradiční formy pohybu.
Po celý den bude v Havířově opět MHD zdarma, proto by i ti nejzavilejší fanoušci motorových
vozidel mohli své miláčky nechat na jeden den
odpočívat doma.
K dopravě mohou využít jak vlastní nemotorová vozidla, tak Havířovskou koňku - vozík tažený koňmi, který bude během dne brázdit Národní třídu.

Velká městská
fantasy hra
POKLAD VLKŮ
Pátek 16. 9. od 15.00 hod.
Havířov-Město, náměstí Republiky

Legenda? Co bylo v těchto končinách před Havířovem?
V 15. století stála nad řekou Lucinou, na místě zvaném Vlčí jáma,
zemanská tvrz.
Tato tvrz strážila starodávnou slezskou cestu vedoucí mezi českým
a polským královstvím. Tu a tam byli
cestující přepadeni a okradeni. Místní legendy praví, že si lapkové peníze
a šperky ukrývali do Vlčí jámy, která
byla nedaleko zemanské tvrze. Vlčí
jáma byla dobrým úkrytem, jelikož se
k vlkům nikdo neodvážil. Tvrz byla
časem přestavěna na zámek.
V roce 1823 vypukl na zámku
požár. Zámek poté koupil hrabě Friedrich von Arco a zmínky o úkrytu
pokladu rázem utnuly.
Traduje se, že byl poklad přemístěn dál od zámku, doprostřed
louky, u statného dubu nazývaného
Strom osudu.
V 50. letech 20. století se začalo
budovat město Havířov.
Na stavbě města se podíleli i lidé
z okolních vesnic. Ve sklepeních už
bývalého šumbarského zámečku se
tehdy našla kniha, ve které se hovoří
o tom, že na městských budovách,
sochách a stavbách je zakreslena
mapa vedoucí k Vlčímu pokladu.
Možná jde o legendu, nicméně
poklad existuje a šance jej nalézt je
právě v těchto dnech nejvyšší - byla
nalezena první část mapy, která ukazuje, jak dál...

Odpoledne zpestří na náměstí Republiky
vystoupení dvou oblíbených havířovských rockových skupin a zejména naprostá novinka - velká
celoměstská fantasy hra pro děti - Poklad vlků.
Na základě pravdivé legendy se budou snažit
trojčlenné dětské týmy (předškolní děti mohou
doprovázet rodiče) nalézt poklad za pomoci
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starých map a ukazatelů zakomponovaných do
architektury současného města. Očekávat se dá
spousta napětí, ale i poznání města, ve kterém
žijeme… Poklad je dle legendy velmi cenný a vítězná trojice si rozebere ceny v několikatisícové
hodnotě!

Graffiti, nový
hudební
festival i Útěk
v řetězech!
Sobota 17. 9. od 13.00 do 24.00 hod.
Havířov-Město, plocha pod Letním kinem
Velkým vrcholem Evropského týdne mobility
by mělo být sobotní odpoledne, jehož program
poprvé proběhne v prostorách pod Letním kinem
a v areálu Letecko-modelářského klubu. Proběhnou zde na jednom prostoru hned tři akce
souběžně a každá z nich bude jistě velkým
lákadlem pro své fanoušky.
United Colours - graffiti jam potěší příznivce
writers - mladých umělců, kteří budou spreji
vytvářet na místě velkoplošné obrazy. Ty budou
večer vydraženy a výtěžek v podobě věcných
cen poputuje sociálně potřebným obyvatelům
Havířova.
Druhou akcí tohoto dne bude první ročník
hudebního festivalu Open Mind Fest, který chce
dát prostor zejména mladým hudebníkům
razícím moderní taneční styly.
Na festivalu se budou prezentovat rovněž protidrogová centra, mladí módní návrháři a další
umělci, kteří chtějí touto cestou zpřístupnit své
umění nejen svým vrstevníkům, ale také starší
generaci.

Baby club
Česílko, o.s,
PLAVÁNÍ
KOJENCŮ
A BATOLAT
KRYTÝ BAZÉN KARVINÁ

Útěk v řetězech
už pošesté!!!
Na minulý velmi vydařený ročník soutěže Útěk
v řetězech se budou snažit letos navázat organizátoři z havířovské Viking agency již jejím šestým pokračováním. Adrenalinový běh dvojic
svázaných policejními pouty letos odstartuje výjimečně z prostor pod Letním kinem, nicméně
opět půjde o velmi drsnou zábavu pro otrlé dvojice.
Milovníci adrenalinu budou muset zdolat
zřejmě nejdelší trasu v historii, plnou očekávaných přírodních i velmi překvapivých překážek
a pokořit je ruku v ruce - spojené pouty.
Ročník 2011 se stylově ponese v duchu

cizineckých legií a soutěžící tak rozhodně
nečeká procházka růžovým sadem. Hlavní ceny
budou ale stejně jako loni velmi atraktivní (letos
poprvé hodně zážitkové), a tak si pořadatelé
slibují překonání loňského rekordu soutěžících
a jeho navýšení až na 40 dvojic.
Přihlášky jsou bezplatné a podrobnější informace najdou zájemci tradičně na stránkách
www.utekvretezech.com.

více na www.havirov-city.cz
VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA!!!

• přijímá přihlášky do kurzů plavání kojenců
a batolat, které budou zahájeny
v září a listopadu 2011.
• přihlásit se mohou rodiče s dětmi, které
již dříve plavaly i začátečníci
• bližší informace na ☎ 604 826 165

www.cesilko.cz

CAPOEIRA NÁBOR
PRO DĚTI OD 5 LET
I DOSPĚLÉ
Veškeré
informace
na
stránkách
www.capoeira-havirov.cz nebo na
☎ 737 912 088
Capoeira je brazilské bojové umění, které
rozvíjí v každém člověku fyzické dovednosti a upevňuje také jeho schopnosti.
Po všech stránkách pozitivně ovlivňuje
rozvoj osobnosti a to také díky zkušeným
pedagogům a trenérům, kteří mají již více
než šestileté zkušenosti.
Capoeira v Havířově patří pod celosvětovou asociaci Ginga Mundo a také díky
tomu může několikrát za rok hostit brazilské profesory a mistry. Havířov je také jedním z šesti zakládajících měst Asociace
Capoeiry České Republiky.

Stříbro ze Speciálních olympiád
putuje do Havířova

Foto: Josef Talaš
Památku obětí životické tragédie, při které v srpnu 1944 zahynulo
36 obyvatel Životic a okolních obcí, uctili v sobotu 6. srpna 2011 také
představitelé města Havířova. Delegaci města vedl náměstek
primátora Eduard Heczko. Představitelé města, podobně jako další
účastníci pietního setkání, položili věnce a květiny k Památníku
životické tragédie.
"Tragédie v Životicích by měla zůstat prosta jakéhokoli politizování
a všichni bychom si měli uvědomit, že se tady scházíme proto, abychom si
zase a znovu připomenuli, jaké hrozné důsledky může mít pocit nadřazenosti a beztrestná svévole toho, kdo drží v ruce zbraň proti bezbrannému
a neozbrojenému," řekl mimo jiné v projevu náměstek primátora Havířova
Eduard Heczko.

Obrovského úspěchu dosáhl
na na XIII. světových letních
hrách speciálních olympiád klient SANTÉ Havířov a člen sportovního oddílu Kosatky Petr
Kubala. Svým úžasným výkonem
dosáhl na stříbrnou medaili
v plavání na 50m.
Světové letní hry speciálních
olympiád 2011 se konaly koncem
června v Athénách. Her se zúčastnilo celkem 7 000 sportovců ze 171
zemí světa. Naši republiku reprezentovalo 45 sportovců, kteří soutěžili v plavání, atletice, bocce,
cyklistice, gymnastice, stolním tenise, kopané a volejbalu. Havířovský
Petr Kubala, který měl v zahajovacím průvodu na stadionu Panathinaiko tu čest nést název Česká
republika, nás reprezentoval v plavecké disciplíně - volný způsob na
50m a 100m. V plavání na 50 m
našel
jediného
přemožitele,
dohmátl jako druhý a získal krásné
stříbro.
Naši reprezentanti dovezli celkem 43 medailí, z toho deset zla-

Stříbrný Petr Kubala ze sportovního klubu Kosatky Havířov.
Foto: archiv
tých, 14 stříbrných a 19 bronzových, což je jeden z nejvýraznějších úspěchů našich sportovců
s mentálním postižením.
Světové letní hry speciálních
olympiád jsou letošní největší sportovní událostí pro sportovce s mentálním postižením. Další Světové
hry speciálních olympiád budou
zimní v roce 2013 a stejně jako
Zimní olympijské hry v roce 2018
uspořádá tyto hry jihokorejský
Pchjongčchang.

6

Jazyková škola TOP School pořádá
pro zájemce o studium angličtiny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 9. 2011 od 16 hodin
v nových prostorách na ulici Na Fojtství 10
(u Slunečnice), kde bude od září také probíhat
výuka AJ Callanovou metodou.
Hlavní součástí bude ukázková hodina, (podle zájmu se budou konat
UH každou hodinu). Studenti si tak budou moci udělat představu o tom,
jak probíhá výuka pomocí Callanovy metody, jaká je obvyklá struktura
hodiny, jaké jsou výhody a přínosy Callanovy metody pro výuku
anglického jazyka a jaké tajemství napomáhá CM studentovi, naučit se
anglicky - hlavně mluvit a rozumět.
Rezervace na den otevřených dveří (kvůli omezeným místům
ve třídě) přijímáme na telefonním čísle 724 482 482 popř.
na mailu: havirov@topschool.cz. www.MluvteAnglicky.cz

Vytvoření Projektové kanceláře
a vzdělávání zaměstnanců
na Magistrátu města Havířova
Město
Havířov
v současné době realizuje celou řadu rozvojových
projektů
(včetně financovaných z EU), a tak
nastala potřeba tyto
projekty
efektivně
řídit a administrovat.
Přínosem jednotného
řešení bude především efektivní nastavení procesu přípravy,
realizace a udržitelnosti všech projektů.
Díky realizaci projektu Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání
zaměstnanců na Magistrátu města Havířova dojde k efektivnímu nastavení procesů a k implementaci opatření vedoucích k eliminaci vlivu lidského
faktoru na řízení projektů (vysoká míra fluktuace), jelikož Projektové řízení
jde opravdu všemi procesy, které organizace vlastní. Do projektu budou
zapojeni zástupci cílových skupin, jimiž jsou všichni zaměstnanci MMH,
vedoucí pracovníci, členové Projektové kanceláře a v neposlední řadě
i zástupci městem zřizovaných organizací.
V rámci projektu bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele služeb
„Nastavení systému projektového řízení“ (zajištění klíčových aktivit projektu), který zajistí realizaci celého systému v souladu s popisem aktivit.
V současné době je zpracovávána vstupní analýza, která se zabývá
zdůvodněním realizace opatření navázaných na implementaci prvků souvisejících s řízením politiky Smart Administration v území a projekt Vytvoření Projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců na Magistrátu města
Havířova je jedním z rozvojových opatření, které bylo identifikováno
v průběhu formulace analýzy. Cílem této analýzy je zefektivnění činností
souvisejících s řízením optimalizace procesu projektového řízení prostřednictvím jeho systémového ukotvení. Analýza je tedy zaměřena na identifikaci všech procesů souvisejících s implementací systému projektového
řízení na Magistrátu města Havířova a jím zřizovaných organizacích.
Zároveň dojde k identifikaci informačních toků a sestavení kompetenčního modelu, včetně identifikace odpovědnosti členů realizačního týmu.
Rozborem dojde k identifikaci, porovnání, utřídění a zabezpečení
bezproblémového průběhu procesů prostřednictvím procesní analýzy a její
provázanosti s procesní dokumentací a organizační strukturou.
Projekt má pozitivní vliv na všechny vrcholy hexagonu veřejné správy
a koncepčně využívá všech dostupných zdrojů pro rozvoj organizace.

Okénko prevence
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Ochrana před povodněmi zahrnuje opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního
prostředí při povodních.

Stupně povodňové aktivity

- rozumí se jimi míra povodňového
nebezpečí.
Rozsah prováděných opatření při řešení ochrany před povodněmi
a vývoj povodňové situace na daném území je určován třemi stupni
povodňové aktivity:

I. stupeň - Stav bdělosti
Nastává při nebezpečí povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková
služba na vodních tocích.

II. stupeň - Stav pohotovosti
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí v povodeň, aktivují se povodňové orgány (povodňové komise obcí, obcí
s rozšířenou působností, kraje nebo Ústřední povodňová komise)
a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky k provádění zabezpečovacích prací.
V případě vyhlášení tohoto stupně by obyvatelstvo mělo sledovat vývoj
povodňové situace v hromadných sdělovacích prostředcích, dále
zjistit informace o způsobu možné evakuace, vytipovat bezpečné
místo, které nebude zaplaveno vodou. V neposlední řadě by se měly
připravit pytle s pískem a další materiály k utěsnění nízko položených
oken a dveří, zajistit ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí.

III. stupeň - Stav ohrožení
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod
většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném
území, provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné
práce a evakuace. Při vyhlášení tohoto stupně by si obyvatelé dotčené
oblasti měli připravit evakuační zavazadlo včetně trvanlivých potravin
a balené vody na 2 - 3 dny, dále přemístit potraviny, cenné vybavení
domácnosti a nebezpečné látky do vyšších pater domu. Připravit
osobní automobil k jízdě nebo ho odstavit na bezpečné místo. Dále by
se mělo připravit vyvedení hospodářských zvířat a domácí zvířata připravit k evakuaci. Doporučuje se zabezpečit snadno odplavitelný
materiál. Při evakuaci zabezpečit dům nebo byt.
V případě ohrožení nebo vzniku povodní bude obyvatelstvo
varováno varovným signálem všeobecná výstraha (kolísavý tón po
dobu 140 sekund), doplněného u elektronických sirén slovní informací
„Nebezpečí záplavové vlny“. Další informace budou dostupné z hromadných (televize, rozhlas) i místních sdělovacích prostředků (místní
rozhlas) nebo na internetových stránkách Povodí Odry - www.pod.cz,
kde lze aktuálně sledovat stavy a průtoky na vodních tocích.
V průběhu povodně je nutno dodržovat tyto obecné zásady:
✔ jednat klidně a s rozvahou, nerozšiřovat poplašné zprávy, pomáhat
starým a nemohoucím lidem
✔ sledovat pokyny povodňových orgánů, hasičů, policistů a sledovat
informace v hromadných sdělovacích prostředcích
mjr. Ing. Martin Jílek, HZSMSK
Televizní
program
radící
vybraným osobám s nadváhou,
jak se zbavit nadbytečných kilogramů, je možno
absolvovat nejen
před televizní obrazovkou
nebo
v Praze, ale i v
O s t r a v ě
a Havířově.
S MUDr. Š. Andělovou, CSc.
můžete hubnout jak v individuálních, korespondenčních, ale i skupinových tříměsíčních kurzech.
Budou vám provedena odborná
vyšetření, dozvíte se, jaké je vaše
složení těla a kolik kg tuku nosíte

Jste

navíc a kolik energie potřebujete
k tomu, abyste správně hubli.
Poradí vám se skladbou jídelníčku přímo „na tělo“.
Cvičením pod odborným dohledem si
zlepšíte svou kondici. Každý odbouraný
nadbytečný kilogram
zlepší zdraví a posílí psychiku.
Skupinový kurz začíná
v Havířově na ZŠ 1. máje
ve čtvrtek 22.9.
Přihlášky a informace na
www.emnxxl.cz
nebo na
☎ 603 345 861, 731 464 387

to, co jíte
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Zapojte se do projetku
Místa paměti - město Havířov a jeho jména
Jistě už jste v Životicích nebo
v Dolních Datyních slyšeli, že
někdo „jede do města“, i když obě
obce jsou součástí Havířova.
Možná se vás někdo, kdo není
znalý Havířova, zeptal: „Kde je
Korea?“ A třeba jste si s někým dali
schůzku „v pět u Labužníka“.
To všechno jsou „živá“ zeměpisná jména, podle nichž se obyvatelé
města a jeho částí orientují mnohem lépe než podle oficiálních
uličních názvů. Místní pojmenování,
která mají své uživatele, svou historii a své příběhy. Jména, která stojí
za to zaznamenat a zabývat se jimi.
Vyprávějí totiž nejen o místech, ale
také o našem vztahu k nim a o naší
jazykové tvořivosti. Proto se na
Ostravské univerzitě rozhodli tato
jména sbírat, studovat a zkoumat.
Ostravská univerzita ve spolupráci s Magistrátem statutárního
města Havířov, Knihovnou města
Ostravy, úřady vybraných městských obvodů statutárního města
Ostrava a dalšími partnery bude
v letech 2011-2014 realizovat projekt, jehož cílem je výzkum především současných zeměpisných jmen
a jejich používání v městském prostoru. Centrem zájmu je znalost
„živých“ neoficiálních pojmenování
ulic, náměstí a dalších prostranství
a objektů, které město „nabízí“.
Chtěli bychom také sesbírat příbě-

hy, archivní prameny, fotografie či
kresby, které se s jednotlivými
místy pojí a které vysvětlují, proč se
ta místa tak jmenují a jak se význam názvu místa proměňoval.
Budeme rovněž rádi, pokud se
zapojíte do výzkumu např. vyplněním dotazníku nebo třeba svým
vyprávěním. Hlavní část výzkumů
proběhne v období říjen 2011duben 2012.
Výstupem projektu bude mimo
jiné i tištěný průvodce současným
názvoslovím místní krajiny, přednášky a komentované procházky,
výstava a interaktivní internetové
stránky.
Bližší informace o projektu můžete získat na postupně doplňovaných webových stránkách projektu
www. projekty.osu.cz/mistapameti
nebo u Dr. Jaroslav Davida
z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
tel.: 604 159 745,
e-mail: jaroslav.david@osu.cz.
Těšíme se na spolupráci
a věříme, že jejím výsledkem bude
materiál, který ocení všichni obyvatelé uvedených obcí a který přispěje k zlepšení povědomí o současnosti i historii místní krajiny a životě
jejích obyvatel.
Za řešitelský tým
Jaroslav David, vedoucí projektu

Další hlavní cena za grafiku
do Havířova

Porota v polském Gdaňsku udělila ceny v soutěži vázající se
k postavě jednoho z nejvýznamnějších hvězdářů všech dob Johannesu Heveliovi (1611-1687). Hlavní
cenu porota rozdělila mezi slovenskou umělkyni V. Cabajdovou
a P. Hlavatého. (Další info na
www.wspolnotagdanska.pl)
„Získat kdekoli na světě cenu
v soutěži, které se zúčastní dvě, tři
stovky, ale někdy i více profesionálních umělců, je nesmírně obtížné,“
řekl k soutěži havířovský grafik

Pavel Hlavatý. „Já nyní zúročuji
celoživotní nasazení. Pracuji denně
patnáct i více hodin. A tematické
soutěže jsou konvergencí ideální
idee a umělecké formy. Je nutné
mít velké zkušenosti a umět je
využít.
Pro Poláky pracuji obzvláště rád.
Naučil jsem se mluvit obstojně polsky, navštěvuji polská divadla, spolupracuji s polskými galeriemi. Televize Katowice o mé práci natočila
medailon. Poláci mně hodně
pomohli. Po roce 1968, kdy jsem
byl vězněn za havířovskou výstavu
„Protestkresby 68“, jsem byl ve
vlasti umělecky eliminován. V Polsku jsem naštěstí dál vystavoval
a přednášel o československé
grafice.
Letos připravuji v Polsku dvě
velké výstavy. První na hradě
Bytow (obdoba křižáckého hradu
Malbork) a druhou již poněkolikáté
v arcidiecézním muzeu v Katovicích. Tam bude moje výstava
a výstava českého pozdního symbolismu z Pražské grafické sbírky
DRIT, které dělám kustoda. Zdá se
mi, že v Polsku mají k umění blíž,
než u nás.“

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Dětské oddělení Werichova
připravilo nový projekt s názvem Poznáváme
Slezsko. Jeho cílem je zábavnou formou
seznámit děti s historií i současností Slezska.
První část Jak žili naši předci začíná v pátek
30. 9. v 15 h. Slezska se bude týkat také měsíční
vědomostní soutěž. Akce je hrazena
z grantu MK ČR.
Dětské odd. Šrámkova
Na děti čeká kvíz Zpátky do školy a výstavka
knih spisovatelky A. Lindgrenové.
Pobočka Gen. Svobody
V úterý 20.9. od 14 h. budou děti vyrábět draky.
Draci budou následně využiti pro podzimní
výzdobu knihovny.
Pobočka Dělnická
zve na vernisáž výstavky letních prací „sušských“ dětí, která se koná 16.9. od 16 h.
V pondělí 26.9. od 16 do 18 h. si mohou děti

ověřit, jak znají své město. Cestovat totiž budou
právě po Havířově.
Pobočka Datyně:
Od 15.9. si přijďte prohlédnout výstavku letních
prací datyňských dětí.
Akce pro dospělé:
Oddělení hudby a umění
vás zve od 1.9. do 16.9. na výstavu obrazů Petra
Vyorala Lidé v obrazech (olejomalby na dřevě
- portréty, figurální malba, akty) a 21.9. v 18 h. na
vernisáž výstavy a autorské čtení Marie Szottkové Co jsem minule nestihla … (kresby, keramika, malba, látky). Výstava potrvá do 21.10.
Pobočka Reneta:
Přijďte ve středu 14.9. v 9 h. poslechnout si přednášku Jaroslava Šimona Československé legie
a vznik ČR.
Další středu 21.9. v 9 h. pak na vás čeká Mgr.
Lenka Szopová s besedou Nemoc jako podnět
k hlubšímu prožívání života.

K lub věrných turistů
V sobotu 10.9. pojedeme do pralesa Mionší, odjezd autobusu od Slavie je v 7.30 h. Cena zájezdu je 120 Kč. Počítejte s krátkou turistikou
po naučné stezce v délce 7 km.
● Ve čtvrtek 15.9. si pojedeme vyzkoušet své rybářské umění šlapáčkem k rybníku Saloš v Albrechticích. Sraz na AN je ve 13 h.
● V sobotu 24.9. pojedeme navštívit nově vznikající tankodrom v Jablunkově. Odvážní si mohou zkusit jízdu na tanku nebo v obrněném
voze. Předtím se však podíváme na blízké arboretum a večer se ještě
podíváme na Vendryňské vápenné pece. Odjezd od Slavie 7.30 h., cena
250 Kč - v ceně je jízdné i vstup a jízdy s tanky a obrněnými vozy.
●

Pobočka Seifertova:
V úterý 13.9. v 17.30 h. proběhne promítání filmu
Vlci v Lužici, na které naváže beseda Rysi
a další velké šelmy na beskydských stezkách.
Přednášet budou Miroslav Kutal a Michal Bojda.
Akce se koná ve spolupráci s hnutím Duha.
Knihovna Šrámkova:
V prostorách budovy bude od 7.9. probíhat
výstava fotografií, zaslaných do soutěže „V zimě
běžky, v létě pěšky“. Do 20.9. bude moci každý
návštěvník dát hlas jedné z vystavených fotografií. Výsledky soutěže budou vyhlášeny u příležitosti Dne bez aut 22.9. Výstava potrvá do konce
roku 2011.
Prohlédnout si můžete také fotografie člena
Fotoklubu Havířov Petra Smejkala Fotografie
z cest nebo tematickou výstavku knih Válečný
román.
Pro milovníky soutěží připravila půjčovna pro
dospělé kvíz o drobné ceny Vědní obory.

MOTO: Život je krása - příroda ti tu krásu pomůže objevovat.
Ve čtvrtek 29.9. pojedeme vlakem. Navštívíme vrchol a chatu Na Kotaři, sraz na nádraží ČD je v 6.30 h.
● V září se sejdou zájemci o Anglickou akademii turistů a Německou
akademii turistů. Lektoři budou mírným tempem probírat jazyk pro
praktické použití našich členů KVT.
●

Bližší informace podají Jan Marek 731 588 336 a 591 124 663
a Jarka Půrová 777 997 458 a 591 123 217.
Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd budou vždy
v úterý 6. a 13. září 2011 v 18 h. v restauraci Beskyd na Národní třídě.
www.kvtivr.estranky.cz
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David Vigner vyhrál Noc filmových nadějí
a už chystá další film
Havířovský režisér David Vigner se svým filmem Božena zabodoval
na Noci filmových nadějí. Božena se stala divácky nejoblíbenějším
filmem a získala kolem tří set padesáti tisíc hlasů v internetovém
hlasování.
S nadsázkou pojatý příběh o dvou a půl metrové krajtě Boženě s překvapivým vyústěním zřejmě diváky oslovil natolik, že Davidu Vignerovi
vynesl první cenu. Přesto po svém úspěchu neusíná na vavřínech a rozjíždí
nový projekt. Po filmu určeném do škol o HIV Mezi nimi si zvolil neméně
závažné téma poruch příjmu potravy.
Polohraný dokument o anorexii a bulimii ponese název Sami. Snímek
bude mapovat úskalí a důsledky nemoci v osudu mladé dívky a budou jej
doplňovat svědectví lidí, kteří s mentální anorexií nebo bulimií bojují již dlouhá léta. Natáčení hrané části dokumentu je plánováno na září.
Pro tento připravovaný film režisér hledá do hrané role dvojici dívek,
například dvojčata, sestry i kamarádky se stejným vzezřením, ale jedna
s hubenou a jedna se střední postavou a navíc jednu dívku velice vyhublou. Kontakty s fotografiemi zasílejte na e-mailový kontakt sami.produkce@email.cz nebo volejte na 734 829 688.
Film bude možné zhlédnout stejně jako předešlý projekt Mezi nimi online na internetu a bude sloužit jako prevence proti poruchám příjmu potravy na základních a středních školách.

Foto: Filip Olšar

Úspěšní senioři

Z redakční
pošty:

17. června 2011 v 6 hodin ráno odjížděl
z parkoviště AN v Havířově autobus.
Odvážel zástupce všech klubů důchodců
v Havířově a dva členy ZO Havířov KARDIO
SPCCH.
Cílem cesty byla Lysá nad Labem.
Na tamním výstavišti vrcholil XII. ročník celostátní soutěže
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ pro radost a potěšení.
Z celé republiky se sešlo přes 4 tisíce výrobků. Z nich do finále bylo
vybráno přes 3 tisíce prací!
Nikdy jsem tak velkolepou výstavu neviděla. Vystavovaly se obrazy
malované různými výtvarnými technikami, fotografie. Většinu výrobků tvořilo paličkování, drhání, háčkování, pletení, vyšívání, šití. Nádherná byla
keramika, práce se dřevem a jinými materiály...
K výstavě patřily i práce literární a soubory fotografií.
Výstavištěm jsem procházela jak Alenka v říši divů.
Přijeli jsme na závěrečné hodnocení výstavy. Havířov jako celek získal
nejvyšší státní vyznamenání Mimořádné ocenění ministra práce a sociálních věcí Mgr. Dr. Drábka. Diplom visí v Centru volnočasových aktivit na
Horymírově ulici. Za co tak vysoké vyznamenání? Za největší počet prací,
které postoupily až do finále!
Magistrát Havířova podává svým seniorům pomocnou ruku. Senioři
nezklamali. Svému městu udělali čest.
Ubytováni jsme byli v Poděbradech ve školním hotelu Junior. Bylo o nás
vzorně postaráno. Druhý den před odjezdem nás čekalo další překvapení.
Při oficiálním rozloučení každý z nás dostal pamětní list a keramické
usmívající se sluníčko. Na cestu jsme dostali dvě velké krabice napečených
sladkostí. Když jsme míjeli poslední část Poděbrad, zazněl autobusem
krásný mužský hlas: „Poděbradská brána, pěkně malovaná. Kdo tu bránu
maloval...“ Celý autobus se ke zpěvu ochotně přidal.
Na shledanou, přátelé, na XIII. ročníku soutěže!!
Za ZO Havířov KARDIO
Alena Urbánková

Katalog volnočasových aktivit připravuje aktualizaci
Více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově volný čas, nabízí v současné době Katalog volnočasových aktivit pro děti a mládež v Havířově. Tato
webová databáze vznikla v Havířově v roce 2005 a stále se rozšiřuje a doplňuje. Poslední rozšíření se týkalo především komerčních sportovišť a relaxace, takže v současné době už Katalog slouží nejen dětem, ale také dospělým. Najdete zde jak tenisové, squashové a badmintonové kurty, solária,
posilovny, masáže, solné jeskyně a podobně. Výhodou Katalogu je rovněž fulltextový vyhledávač, který pomůže najít mladým nebo i rodičům pro svou
ratolest ten nejvhodnější sport, kroužek či klub. Katalog volnočasových aktivit se aktualizuje dvakrát ročně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Začátkem září mohou organizace zúčastněné v projektu zadat provedení změn na svých stránkách, případně se mohou ozvat i další zájemci, kteří
zatím zájem o prezentaci v Katalogu neprojevili. Požadavky na aktualizaci katalogu posílejte na e-mail redakce@havirov-city.cz do 15. září.
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Lukáš Folwarczný nás reprezentoval
na celosvětové olympiádě v informatice
Student septimy Gymnázia Komenského
Lukáš Folwarczný dokázal, že to s počítačem
opravdu umí. Koncem července reprezentoval naši republiku na 23. ročníku celosvětové
olympiády v informatice, která se konala
v thajské Pattayi.
Českou republiku reprezentovali čtyři nejlepší
řešitelé celostátního kola, doprovázeli je dva
vedoucí z organizátorů olympiády z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Lukáš do celosvětové olympiády postoupil
z druhého místa celostátního kola Matematické
olympiády kategorie P (Programování), které se
letos konalo v Brně.
V Thajsku čekaly na soutěžící dva soutěžní

Foto: archiv

Havířovští judisté stále válí
Havířovské judo se stále prezentuje výbornými výsledky jak v domácích soutěžích, tak na
mezinárodním poli.
Alexandr Jurečka v letošním roce vyhrál všechny bodovací soutěže u nás i s mezinárodní účastí
(USK pohár Praha, VC Ostrava). V extralize mužů ještě neprohrál ani jeden zápas a spolu s Marcelem Frenštátským je hlavní oporou družstva. Alexandr Jurečka byl na třech světových pohárech
- v Budapešti, Varšavě a Bukurešti. Nejlepšího výsledku dosáhl na evropském poháru ve slovinském
Celje, kde vyhrál a porazil ve své váze celou evropskou špičku. Tímto výsledkem se nominoval na
mistrovství světa v Paříži.
Dalším závodníkem, který má výborné výsledky, je Marcel Frenštátský. Na mistrovství Evropy
v Moskvě byl jediným naším závodníkem, který vyhrál všechny své zápasy, a to ještě před časovým
limitem. „V extralize je oporou mužstva, i když už patří k těm nejstarším závodníkům. Ovšem
i v mládeži nám začínají vyrůstat další adepti, kteří by mohli úspěšně reprezentovat náš klub
a město,“ komentoval úspěchy havířovského juda hlavní trenér Zdeněk Frenštátský.

JUDO KLUB HAVÍŘOV
V měsíci září přijímáme do přípravek děvčata a chlapce od 6 let.
Zaměřujeme se na všeobecnou sportovní průpravu mládeže.
Místa náboru: Havířov-Město, Svat. Čecha 1 (budova Policie ČR), vstup zezadu,
pondělí a středa od 17 hod.
Havířov-Šumbark, ZŠ Gen. Svobody, úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin.

dny, kdy měli vždy pět hodin na praktické řešení
tří úloh algoritmické povahy. Odměnou jim potom
byly celodenní výlety, kdy navštívili botanickou
zahradu Nong Nooch či atraktivní skanzen se
zmenšeninami
nejvýznamnějších
chrámů
a dalších pamětihodností Thajska Ancient city.
Lukáš byl z české výpravy nejmladší. Přesto
se v celosvětové konkurenci 305 mladých programátorů z 80 zemí světa neztratil a obsadil
180. místo.
Za redakci Radničních listů gratulujeme
Lukášovi k úspěchu, přejeme hodně sil a pevné
nervy v maturitním ročníku a Gymnáziu Komenského spoustu takto úspěšných studentů!
www.ioi2011.or.th

ARMÁDA SPÁSY ZVE NA
ZAHRADNÍ SLAVNOST
V září 2011 to bude přesně 20 let, co
Armáda spásy pomáhá v Havířově potřebným.
Na pátek 23. září chystá proto ZAHRADNÍ
SLAVNOST v azylovém domě, na ul. Na Spojce 2, který byl prvním azylovým domem nejen
v tehdejším Československu, ale v celé
východní Evropě. Program zahájí ve 14 h.
zástupci magistrátu, Armády spásy, a také děti
z Komunitního centra na Šumbarku. Následovat bude vernisáž fotografií z havířovských středisek a pro zájemce prohlídka azylového domu.
Je zajištěn doprovodný program pro děti, grilování, tradiční koblihy i polévka.
Slavnost bude ukončena děkovnou bohoslužbou. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance, spolupracující organizace, příznivce
a také širokou veřejnost.
Za Armádu spásy Ladislav Solana
☎ 737 215 413

Základní škola Gen. Svobody umí obhájit své
projekty a získat granty
Šumbarská Základní škola Gen. Svobody
se umí dobře připravit na obhajobu svých
projektů, a získat tak dotaci na jeho realizaci.
Svědčí o tom Minigrant společnosti
ArcelorMittal Ostrava i grant Nadace OKD.
Jejich prostřednictvím škola například vylepší
vzhled školního altánu sloužícího k výuce i relaxaci či vybuduje v atriu jezírko s vodními živočichy a rostlinami.
Minigrant společnosti ArcelorMittal Ostrava
V dubnu 2011 společnost ArcelorMittal Ostrava za podpory generálního ředitele Augustina
Kochuparampila vyhlásila již čtvrté grantové
řízení k projektu nazvanému „Minigranty“.
Náš projekt „Revitalizace altánu k environmentálnímu vyučování“ - obnova nátěru školního
altánu s pergolou (prodloužení jeho životnosti,
využití ve výuce) byl podán zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Petrem Duničkou, který je
zároveň členem školské rady a zákonným
zástupcem žáka 4. ročníku. Z celkového počtu
127 registrovaných žádostí patřil náš projekt
mezi ty, které byly schváleny k realizaci.
17. 6. 2011 proběhlo slavnostní setkání v sále
KD K-Trio v Ostravě-Hrabůvce, v rámci kterého

byly garantům a zástupcům neziskových organizací předány šeky. Naše škola obdržela šek
v hodnotě 10 tisíc korun.
Peníze byly využity na revitalizaci altánu s pergolou, který dlouhodobě slouží k environmentálnímu vyučování v rámci přírodovědných předmětů prvouky, přírodovědy na I. stupni, zeměpisu a přírodopisu na II. stupni, k pobytu žáků
v době přestávek, k relaxaci žáků i pedagogů,
k odpolední výuce v kroužcích a k dalším volnočasovým aktivitám, např. k výtvarným činnostem, praktickému vyučování, přírodovědnému pozorování.
Altán slouží všem žákům, je bezbariérový, mohou ho
využívat i žáci se zdravotním postižením.
Do obnovy altánu se zapojili žáci školy, kteří
altán uklidili, vyčistili a připravili plochu k obnově
nátěru, zástupci SRŠ, školské rady a zaměstnanci školy.
Projekt „Náš malý vodní svět“
Od r. 2006 probíhá rekonstrukce školního
atria, v rámci které byl postaven altán s pergolou, skalka a přírodovědná stezka. Bylo by
vhodné doplnit atrium o vodní ekosystém
a vytvořit ucelený přírodní útvar, který žákům
názorně přiblíží život v přírodě a povede je

k ochraně životního prostředí.
Díky finančním prostředkům OKD bude atrium
doplněno o malé jezírko s vodními živočichy
a rostlinami.
Cílem projektu je nabídnout žákům netradiční
výuku přírodopisu v exterieru. Pomocí názorné
výuky žákům vysvětlit význam vody v přírodě,
ukázat vodu jako základ života na Zemi, koloběh
vody v přírodě, vodu v různých skupenstvích,
vodu v klidné hladině, vodu v pohybu, svět vodních zvířat a rostlin. Žáci budou mít možnost
pozorovat závislost společenstva rostlin, vodních
živočichů a neživé přírody, názorně se seznámí
s postupným dotvářením vodního ekosystému,
se vztahy v potravinové závislosti mezi rostlinami a živočichy, s přizpůsobení se živočichů
a rostlin přírodním podmínkám, s růstem a vývojem vodních rostlin, s rozmnožováním a vývojem
vodních živočichů.
Atrium je bezbariérové, využívat ho mohou
všichni žáci včetně žáků se zdravotním postižením.
Realizovaný projekt bude využit v předmětech
prvouka, přírodověda, vlastivěda na I. stupni,
fyzika, přírodopis, chemie na II. stupni v souladu
se ŠVP.
Šárka Dedková
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Rybičky 48, Skyline a další na Inkubátoru!
K drsnému festivalu drsné bojové umění! Pořadatelé hudebního festivalu Inkubátor se dali i v tomto roce přesvědčit k jeho již dvanáctému
pokračování, a i když už to vypadalo, že tento rok prostě vynechají, nebude tomu tak! Inkubátor se poprvé přesune pod střechu a 22. října
po poledni vypukne na havířovském Zimním stadionu!
„Je zbytečné stále omílat, jak je na tom tento region finan- ze soutěže Radegast Líheň a Rockaréna-Líheň. Kdo sou- našláplá parta SKYLINE!“ odtajňují předposlední jméno
čně špatně a sehnat partnery je složité. Prostě jsme se roz- těž navštívil, nemohl si nevšimnout letošního vítěze THE akce Vikingové. To poslední jméno je v této chvíli v jednání
hodli, že festival přežije i rok 2011 a prostě bude. A po zku- PANT z Jesenicka, který již letos absolvoval sérii velkých a bude odtajněno až na webových stránkách www.festivašenostech z loňského roku, kdy nás zaplavila voda, a navíc akcí a nyní zamíří i do Havířova. Z loňského ročníku soutěže linkubator.cz. Nicméně ani tím výčet již jistého programu
po sledování letošního nejistého počasí, jsme se rozhodli pak vybrali pořadatelé hronovskou megaulítlou SKApartu nekončí. FIGHT EXHIBITION - tak nazvali pořadatelé ve
se pro jistotu poprvé schovat pod střechu,“ vysvětlují pořa- HEEBIE JEEBIES, na přání těch, kterým SKA stále nedá spolupráci s havířovskými propagátory bojových umění
datelé z havířovské produkční agentury. A této změně i ekospát. Program letošního ročníku vůbec nehrozí usínáním přestávkový program Inkubátoru 2011 a bude se nač dívat.
nomické síle obyvatel a regionu přizpůsobili i program. „Na
Žádné mazlení, ani náznaky úderů, ale opravdu drsný boj
a zíváním! „Jsme v hale, a proto jsme program skládali
internetových stránkách jsme vyhlásili, ať si fanoušci vybe- z kapel, které s lidmi dokáží hýbat. Výjimkou nebude ani v drsných bojových uměních v podání místních borců, kteří
rou, koho by letos chtěli vidět. Samozřejmě jsme doufali, že zlínská partička JACKYE, složená ze známých hudebních si do ringu v hale pozvou drsné soupeře. Jména havířovvyberou hlavně někoho, kdo ještě na festivalu nehrál, matadorů hrajících hlavně pro milovníky klasického české- ských bojovníků budou rovněž již brzy odtajněna na webopřípadně je to někdo, kdo zapadá do koncepce. Jsme rádi ho hardrocku. Ve chvíli uzávěrky tohoto čísla Radničních vých stránkách, očekávat se ale v ringu dá několik drsných
a děkujeme všem, kdo se ozvali a jsou v podstatě spoluau- listů pořadatelé dále pracovali na programu, nicméně ani plnokontaktních přestávkových bojů ve stylech box, thai
tory programu letošního Inkubátoru,“ dodávají pořadatelé. další kapelu nevybírali sami. Můžeme potvrdit další jméno, box, kick box a dalších! „K drsné muzice to patří a děkujekteré nám za poslední roky udělalo velkou radost a roz- me všem, kdo se na přípravě a organizaci exhibice jakkoliv
Na své si tak letos přijdou zejména milovníci progresivních
hodně i podle fanoušků patří na Inkubátor a směřuje mezi podíleli. Na festivalu prostě nebude hluché místo!“ ujišťují
a nadějných mladých kapel, zejména drsnějšího ražení.
„Žádný moc velký popík na Inkubátoru nečekejte, drsnější velké kapely této malé země! Právě se jim chystá další pořadatelé. NEJNIŽŠÍ VSTUPNÉ v historii akce by mělo být
muzice jsme navíc přizpůsobili i doprovodný program album, o které se stará producent Bjorn Thorsrud, známý dalším lákadlem k návštěvě 12. ročníku INKUBÁTORU,
zejména spoluprací s velikány Smashing Pumpkins. Jsme který letos proběhne poprvé až na podzim - 22. října 2011
a bude opravdu na co hledět a co poslouchat!“ slibují.
Prvními dvěma jmény, která si fanoušci festivalu vyžádali,
zvědavi na nový počin i starší hity česko-americké party od 14 h. na Zimním stadionu v Havířově. „Chtěli jsme akci
jsou dvě mladé, ale ve svých zemích již velmi oblíbené
AIRFARE! V závěru programu pak vystoupení ještě jedno připravit pro ty, koho štěstím nenaplňují stále se opakující
party. Přestože slovenská hudební scéna na pohled zvenčí
velké jméno současné české scény, které dokáže rozhýbat jména „hvězd“ mnoha akcí, a pro ty, kdo rádi objevují něco
poněkud stagnuje, a přes nějaké zkostnatělé hvězdy sta- i poslední sedící návštěvníky! Byli jsme se na tuto partu
nového. I proto je vstupné velmi nízké a navíc bude podporých let se do Česka nová krev šine jen velmi pomalu, najde
naživo podívat, abychom se o vhodnosti našeho výběru řeno řadou dárků. Slíbit můžeme, že ti, kdo budou sledovat
se občas něco, co rozčeří vody a dokonce přes hranice přesvědčili, a viděli jsme show, jakou v této zemi umí jen
stránky a koupí si lístky v předprodejích, nezaplatí za ně
osloví i české posluchače. Jednou z takových kapel je
velmi málo kapel. Čekáme na podpis smlouvy, ale vše by více než pouhých STO KORUN! Akce tak bude přístupná
bezesporu slovenská partička z městečka Šurany razící
mělo vyjít a i další sen některých fanoušků bude vyplněn - pro všechny věkové kategorie a tomu bude přizpůsoben
screamo-rockový styl a nesoucí jméno THE PARANOID!
doplněná o zpěvačku bývalých Gaiah Messiah - přijede i závěr festivalu, který skončí před půlnocí. Věříme, že se
„Právě ona na internetu vzbudila největší ohlas a byla první
v hale potkáme nejen s již odrostlými, ale že díky výšce
z těch, o které žádaly desítky fanoušků, zejména fanynek.
vstupného i vhodnému časovému harmonogramu vstup
Jejich přání jsme vyslyšeli a na festivalu opravdu budou!
umožní rodiče i svým dospívajícím potomkům,“
Stejně velký, ne-li větší skupinu fanoušků ale měla i druhá
s úsměvem uzavírají výčet informací pořadatelé z havířovhvězda akce, jejíž účinkování můžeme slíbit - RYBIČKY
ské Viking agency.
48,“ dodávají Vikingové. Výčet kapel pokračuje skupinami

divadlo

výstavy
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28. 9. v 19 hodin - velký sál KD P. Bezruče

Hrají herci Divadla Na Fidlovačce:
Eliška Balzerová, Tomáš Töpfer, Zdeněk Maryška,
Monika Kobrová, Pavel Nečas, Marek Holý,
Zdeněk Palusga, David Hák, Milada Kratochvílová
ad.
Vstupné: 340,- 320,- 300 Kč

pohádky

k evropské soutěži ve floristice
EUROPA CUP 2011 - Havířov - 31. 8. - 5. 9. 2011

POHÁDKY PRO DĚTI

koncerty

Česká pošta vydala známku a příležitostní obálku (FDC)

Mezinárodní varhanní festival

VOX ORGANI 2011

KD Petra Bezruče - loutkový sál
Začátky představení vždy v neděli v 15 hodin

KD Radost, začátky v 19.00 hodin

18. 9. Patt a Matt I. - Divadlo Křesadlo Třinec
25. 9. Princezna Violka
Pohádková babička Bruntál
Vstupné: 50 Kč

21. září

Kateřina Chroboková - varhany
Yasuko Tanaka (Japonsko) - trubka

27. září

Józef Serafin (Polsko) - varhany

5. října

Stanislav Šurin (Slovensko) - varhany

přednášky

16. října Michel Colin (Francie) - varhany

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov
12. 9. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB
Ing. Vilém Madeja: Čína, skvosty říše středu

koncertní předplatné - podzim 2011

Vstupné: dospělí 165 Kč, studenti a důchodci 95 Kč,
zvýhodněné vstupné (4 koncerty):
dospělí 500 Kč, důchodci a studenti 285 Kč

Koncertní sezóna - podzim 2011
27. 9. KD Radost
Mezinárodní varhanní festival Vox organi
Józef Serafin /Polsko/
Vstupné: 165,-/95,-/95 Kč
5.10.

KD Radost
Mezinárodní varhanní festival Vox organi
Stanislav Šurin /Slovensko/
Vstupné: 165,-/95,-/95 Kč

25.10. kostel sv. Anny v Havířově
Svatováclavský hudební festival
Camerata Janáček a Jiří Vodička /housle/
Vstupné: 160,-/120,-/100 Kč
16.11. KD Radost
Graffovo kvarteto
Igor Ardašev - klavír
Vstupné: 150,-/130,-/100 Kč
13.12. KD Radost
Daniela Valtová/Kosinová - varhany
Jarmila Kosinová - zpěv
Vstupné: 110,-/90,-/70 Kč

Předplatné komorních koncertů - podzim 2011
Celková cena - dospělí 750 Kč
Celková cena - důchodci 530 Kč
Celková cena - studenti 460 Kč

předplatné 600 Kč
předplatné 410 Kč
studenti 370 Kč

filmový klub

- 48. sezona - premiéry
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Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD P. Bezruče
lleru Haruki Murakamiho vypráví stejně jako kniha příběh
o nostalgii lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě. Děj se odehrává na konci 60. let v Japonsku na pozadí studentských bouří.
Režie: Tran Anh Hung

6.9. DĚCKA JSOU V POHODĚ
(THE KIDS ARE ALL RIGHT, USA/Francie 2010, 107´, do 12 let
nevhodný, hořká komedie, titulky) Film vypráví o dvou dětech,
jejich dvou matkách lesbičkách a otci, který daroval sperma na umělé
oplodnění (Mark Ruffalo).
Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat svého biologického
otce a začlenit ho do svého běžného života, který pro ně jejich
matky vybudovaly. V hlavních rolích Julianne Moore a Annette
Bening.
Režie: Lisa Cholodenkoová

20.9. TETRO
(USA/Argentina/Španělsko/Itálie 2009, 127´, do 12 let nevhodný, drama, titulky) Bennie se vydává do Buenos Aires, aby našel
svého zmizelého bratra. Jeho bratr býval slibným spisovatelem,
nyní je pouhým stínem svého bývalého já. Jednoho dne Bennie
objeví bratrovu téměř dokončenou hru, která může být vodítkem
k pochopení jejich společné minulosti a vyřešení vzájemného
vztahu. Režie: Francis Ford Coppola
27.9. MELANCHOLIA
(Dánsko 2011, 130´, do 12 let nevhodný, drama, titulky) Uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se právě vdává. Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety s názvem Melancholia, která vystoupila zpoza slunce
a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka.
Režie: Lars von Trier
Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč

22.9. v 16 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

(ČSR 1963, 131´, drama)
Natočeno podle stejnojmenného románu Ladislava Mňačka. Okupační drama z konce druhé světové války, odehrávající se na
moravsko-slovenském pomezí. Neschematický pohled na partyzánské hnutí. Mladý partyzán Pavel chce vyhledat velitele trestného komanda SS Engelchena, aby pomstil své padlé kamarády
i krutě povražděné obyvatele dvou malých horských vesnic. Dojde
k přestřelce a Pavel je těžce raněn do zad. Ocitne se v nemocnici
v péči plaché řádové sestry Alžběty a drsného, ale schopného
lékaře … V hlavních rolích Jan Kačer a Eva Poláková.
Režie: Jan Kadar, Elmar Klos

kurzy

SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN

meditace

projekt film a škola

13.9. NORSKÉ DŘEVO
(NORUWEI NO MORI, Japonsko 2010, 134´, do 15 let nepřístupný, psychologický, titulky) Filmová podoba knižního bestse-

informace a přihlášky:
KD P. Bezruče Havířov
2. poschodí, dv.č. 310 - 311
☎ 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090
e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz

těšínské
divadlo

Prastaré léčebné techniky kultivace energie v lidském těle, zv.
ČCHI - KUNG, pocházejí z Číny. Pro zájemce z řad začátečníků
jsou tyto techniky připraveny i v Havířově. Máme pro vás možnost
zprostředkovat také nejnovější poznatky z výzkumu a praxe profesora Pekingské sportovní univerzity pana Zhang Guangde, který je
tvůrcem nových komplexních energetických cvičebních systémů,
vycházejících z tradičních metod a které dokonce doporučila čínská vláda jako možnou alternativní terapii pro západní civilizace.
Jsou to cvičení, při kterých se formou jemných a nenásilných pohybů těla a mysli napomáhá mimo jiné i rozvíjení lidských schopností, zlepšuje se zdraví, redukuje váha, zvyšuje se imunita, prodlužuje se aktivní život cvičícího jedince. Celkově se dává tělo do rovnováhy a tím se automaticky nastartovávají léčebné procesy - po
stránce fyzické i psychické. U závažných zdravotních komplikací
napomáhá navodit stav, který by se dal charakterizovat jako sladění a zjemnění stávajících problémů. Výší věku ani pohlavím není
cvičení omezeno, zvládnou ho i lidé, kteří nejsou příliš pohybově
vybaveni.

KD P. Bezruče v Havířově - ČESKÁ SCÉNA
20. 9. v 19.00 hod. pro skupinu HAA
27. 9. v 19.00 hod. pro skupinu HAC
Adolf Branald - Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL
SCENA POLSKA - 13. 9. v 19.00 hod. pro skupinu HAP
Iwona Kusiak: PIĘKNOŚĆ DNIA
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Galerie Radost - otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,
so - ne od 14 do 18 h., v den večerního programu do 19 h.
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

KD Leoše Janáčka - KDLJ
výstava

výstava

Kulturní dům Radost - KDR

Dalibor Bednář
Výstava z cyklu fotografií „Markéta“
6. 9. - 2. 10. 2011
Vernisáž se uskuteční ve středu 14. září od 17 hodin.

zábava

SPOLEČENSKÝ DŮM

NABÍDKA PRONÁJMU

Program tanečních večerů
2. pololetí 2011

Společenský dům Havířov
25. 9.
9. 10.
6. 11.
20. 11.

neděle 17 - 22 h.

Duo Cherry
Duo Elton
Duo Iveta a Jarek
KARAOKE - B. Kubis

17. 12. Kubemusic - předvánoční (18 - 24 h.)

připravujeme

pohybového sálu v KD Leoše Janáčka Havířov
Volné termíny pronájmu: Út 18 - 22 h. St 20 - 22 h.
Pá 16.30 - 22 h. So 8 - 22 h. Ne 8 - 14, 18 - 22 h.
Informace na ☎ 777 767 086
10.10. v 19.00 hodin

SCREAMERS V PROUDU ČASU
Zbrusu nová show travesti skupiny Screamers.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podívat se, že
i z muže se dá udělat krásná žena, které nejedna dáma
závidí ladné pohyby. Přijďte se pobavit i Vy
s travesti skupinou SCREAMERS z Prahy.
18.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Pražský komorní balet
Okna do duše - představení přeloženo z května

Vstupné 50 Kč
Vstupné 40 Kč

25.10. v 19.00 hodin - kostel sv. Anny Havířov

Svatováclavský hudební festival
Camerata Janáček a Jiří Vodička

Vstupné 40 Kč
Vstupné 50 Kč
Vstupné 70 Kč

3.11.

v 19.00 hodin - velký sál KDPB

VŠE O MUŽÍCH
účinkují herci STUDIA DVA PRAHA
Maroš Kramár, Michal Slaný, Filip Blažek

Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 14 - 16 h
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena po - pá od 14 do 18 h
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h - 596 812 049
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech
pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají
od 2. dne zahájení prodeje.
●
●
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KD Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT
1. - 7.9. v 17.45 a 20.00 h,
ve středu 7.9. též v 9.00 h
MUŽI V NADĚJI

9. - 11.9. v 15.30 h
KUNG FU PANDA 2
(USA 2011, 91´, přístupný, animovaný/akční/rodinný/komedie, české znění, DD) Dračí válečník Po společně se svými kamarády Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opicí ochraňují Údolí míru. Ale Poův nový
úžasný život je v ohrožení. Objevil se strašlivý

Premiéra

8. - 11.9. ve 20.00 h
MECHANIK ZABIJÁK
(THE MECHANIC, USA/Belgie 2011, CP 21.7. 11,
93´, do 15 let nepřístupný, thriller, titulky, DD) Bishop
je “mechanik” - elitní zabiják s unikátním talentem
pro čisté odklízení cílů. Je to práce, která vyžaduje profesionální přesnost a absolutní nestrannost… a Bishop je ten nejlepší. Když však zabijí
jeho rádce a kamaráda Harryho, Bishop ztrácí
jednu ze svých předností - nezaujatost …
Vstupné: 82 Kč

Premiéra

8. - 14.9. v 17.45 h,
ve středu 14.9. též v 9.00 h
ZKAŽENÁ ÚČA
(BAD TEACHER, USA 2011, CP 27.7. 11, 92´, do 12
let nevhodný, komedie, titulky, DD) Elizabeth je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším
dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto
nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až
si najde dobře situovaného muže, který se o ni
postará a ona bude moci svou kariéru učitelky
definitivně opustit. Elizabethiny bizarní plány
a jejich bláznivé následky šokují její studenty, spolupracovníky a dokonce i ji samotnou.
V hlavní roli Cameron Diaz.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

22. - 25.9. ve 20.00 h
OBHÁJCE
(THE LINCOLN LAWYER, USA 2011, CP 11.8. 11,
118´, do 12 let nevhodný, thriller/drama/krimi, titulky,
DD) Ve strhujícím thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela, charismatického
trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří
je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom,
co většinu své kariéry strávil obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly
Hills, který je obviněn z pokusu vraždy.To, co se ze
začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním
výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou
mistrů manipulace.
Vstupné: 82 Kč
29.9. - 2.10. v 17.45 h
CAPTAIN AMERICA:
PRVNÍ AVENGER
(CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER, USA
2011, CP 4.8. 11, 124´, přístupný, širokoúhlé/akční/sci-fi, české znění, DD) Steve Rogers je
idealistický mladík, který stejně jako drtivá většina
jeho vrstevníků touží vstoupit do armády, aby
mohl Americe pomoci zdolat nacisty, až se jeho
země zapojí do Druhé světové války. Jenže nemá
sebemenší šanci, protože je podměrečný a neduživý a jediným jeho předpokladem je zarputilost,
s jakou se nechává opakovaně vyhazovat od odvodových komisí. Ta ve finále rozhodne o tom, že ho
vyberou jako vhodného kandidáta pro unikátní
vědecký experiment, který má Americe produkovat
Supervojáky.
Vstupné: 82 Kč
29.9. - 2.10. ve 20.00 h,
ve středu 5.10. též v 9.00 h
3. - 5.10. v 17.45 h
VIDITELNÝ SVĚT
(Slovensko/ČR 2011, CP 18.8. 11, 104´, do 12 let
nevhodný, širokoúhlý/thriller, DD) Máte pocit, že vás
někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník,
jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na
životech jiných. Možná mu bude stačit, že vás
pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně
vstoupit. Pro jistotu se ale vždycky připravte na
nejhorší, jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

15. - 18.9. ve 20.00 h,
ve středu 21.9. též v 9.00 h
19. - 21.9. v 17.45 h
INTIMNÍ PAST
(THE RESIDENT, USA 2011, CP 28.7. 11, 91´, do 15
let nepřístupný, thriller/drama, titulky, DD)

Mladá a hezká doktorka Juliet se po rozchodu
s manželem přestěhuje do Brooklynu. Chce začít
nový život v překrásném a prostorném apartmánu,
který se zdá být až příliš dokonalý. Záhadné
události ji vedou k podezření, že v bytě není sama
a brzy se její obavy stanou skutečností. S hrůzou
zjistí, že její zdánlivě okouzlující majitel Max je jí
nebezpeč-ně posedlý. Když se Juliet pokusí osvobodit od jeho hrozivých úmyslů, následuje děsivá
hra na kočku a myš. V hlavních rolích Hilary Swank
a Jeffrey Dean Morgan.
Vstupné: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)
16. - 18.9. v 15.30 h
ČERTOVA NEVĚSTA
(ČR 2011, 101´, přístupný, širokoúhlá/rodinná/pohádka, DD) Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka
Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď
malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli
i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové
ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou
žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem,
triky a hvězdami v hlavních rolích. Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav Šanda aj.
Vstupné: 72 Kč
Premiéra

Premiéra

Premiéra

2. - 4.9. v 15.30 h
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
(TOY STORY 3, USA 2009, 103´, přístupný, animovaný, české znění, DD) Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do
školky plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště
nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných
ručiček.
Vstupné: 62 Kč

15. - 18.9. v 17.45 h
ŽENY SOBĚ
(BRIDESMAIDS, USA 2011, CP 6.7. 11, 125´, do 12
let nevhodný, komedie, titulky, DD) Smolařka Annie je
všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad ní permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím
životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě
oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako nejlepší
kámoška pochopitelně slíbila, že jí se svatebními
přípravami pomůže ...
Vstupné: 82 Kč

Premiéra

Premiéra

(ČR 2011, CP 25.8. 11, 115´, do 12 let nevhodný,
komedie, DD) Scenárista, režisér a producent Jiří
Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy
v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf
je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že
o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!”
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes, Lukáš
Langmajer aj.
Vstupné: 102 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 53 Kč)

v krásné rodinné vile se svým manželem Janem,
dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je
půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr
Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák, Markéta Hrubešová aj. Režie: Václav Vorlíček
Vstupné v 15.30 h: 75 Kč, vstupné v 17.45 h: 85 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 44 Kč)

padouch, který chce použít tajnou nezastavitelnou
zbraň, aby ovládl Čínu a zničil kung-fu. Je na Poovi
a jeho pěti kamarádech, aby cestovali napříč Čínou
a zvítězili nad onou hrozbou …
Vstupné: 72 Kč

Premiéra

Premiéra

PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD L. JANÁČKA

22. - 28.9. v 17.45 h,
ve středu 28.9. též v 9.00 h
23. - 25.9. též v 15.30 h
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
(ČR 2011, CP 15.9. 11, 90´, přístupný, rodinná/komedie, DD) Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která
utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou
Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem

projekce s ozvučením
DOLBY DIGITAL

30.9. - 2.10. v 15.30 h
HOP
(USA 2011, přístupný, komedie, české znění, DD)
Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop
snící o budoucnosti rockové hvězdy. Jednoho dne však
Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se
v tu chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme
Hopa domů a slíbí mu, že se postará jak o něj, tak
o část jeho velikonočních povinností. Oba nesourodí
spolubydlící se však velmi rychle naučí, že je čas
dospět. Komedie Hop je oblíbenou kombinací hraného
a animovaného filmu.
Vstupné: 62 Kč
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Středisko volného času Asterix, Havířov, p. o., www.asterix-havirov.cz
nabízí ve školním roce 2011/12 dětem i dospělým kroužky a kurzy
Kroužky probíhají září - červen, není-li uvedeno jinak.
Cena je na celý školní rok a je splatná při zápisu
do kroužku. Přihlášky přijímáme v obou střediscích
po - pá 8 - 18 h.

Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, ☎ 596 811 175

■ Keramický ateliér - pro 1. - 9. tř., základní techniky práce
s keramickou hlínou, práce s glazurou a engobou, základy
točení na kruhu. 1. schůzka - 8.9. ve 14 h., cena 800 Kč
■ Keramika na ZŠ 1. máje - základy keramiky, 1. schůzka
- 6.9. ve 14 h. - cena 800 Kč ■ Výtvarné řádění - pro 1. - 7.
tř., barevné dovádění, základy kresby, malby kreslení na
kameny, výtvarné hry - 1. schůzka - 9.9. ve 14.30 h., cena
550 Kč ■ Veselé Barvičky - malování pro nejmenší a 1. - 7.
tř., společná výtvarná hra, první seznámení s výtvarnou
prací, keramikou, 1. schůzka 7.9. ve 14 h., cena 500 Kč
■ Tvoříme společně s dětmi - pro MŠ a žáky 1. tříd, rodiče poznají nové výtvarné techniky, děti najdou nové kamarády a barevně se vydovádí, 1. schůzka - 8.9. ve 14 h., cena
1 000 Kč ■ Cvičíme s Asterixem - pro 2. - 9. tř., fotbálek,
vybíjená, základy sebeobrany, posilovna, přijďte se sportovně vyřádit! 1. schůzka - 7.9. v 15 h., cena 400 Kč
■ Zlatý řez - pro žáky se zájmem o kresbu, malbu, grafiku
a nové výtvarné techniky a příprava na talentové zkoušky
na střední umělecké školy, 1. schůzka - 8.9. v 16 h., cena
500 Kč ■ Kytara - základní akordy, táborové písně, společná hra, 1. schůzka - 7.9. v 15.30 h., cena 600 Kč ■ Modeling - základy chůze na přehlídkách, péče o pleť, estetika
pohybu, nové módní trendy, 1. schůzka - 7.9. v 15.30 h.,
cena 400 Kč
pro mládež a dospělé 3 měsíční kurzy:
● Keramiky - základy práce s keramickou hlínou, glazurou,
engobou, základy točení na kruhu
● Smaltu a smaltovaného šperku - základ práce
s kovem, technika nanášení a vlastní „ pečení“ smaltu
● Kresby a malby na hedvábí - seznámíte se základními
technikami, práci konturou a samotnou barvou, experimentální techniky
První schůzka - 3.9. v 17 h., cena 450 Kč na 3 měsíce
Info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153
■ Železniční modeláři - určen dětem od 12 let. Děti se učí
pracovat s nářadím, seznámí se s prací strojvůdce a vlakového kontrolora, budou řídit vláčky, tvořit, doplňovat
a upravovat vlakový panel, který je součástí klubovny. Informační schůzka pro rodiče: 7.9. v 17 h., cena: 600 Kč
■ Dračí doupě - chlapci a děvčata 9 - 18 let, fantasy hra,
která rozvíjí fantazii a smysl pro kamarádství a fair - play,
děti si tvoří svůj vlastní svět, vlastní postavy. Info schůzka
pro rodiče: 7.9. v 17 h., cena: 450 Kč ■ Chobot - 7 - 10 let,
pro zájemce o přírodu, zvířata - chov a péče o ně. Info
schůzka pro rodiče: 8.9. v 17 h., cena: 400 Kč ■ Chlupáči pro děti 11 - 15 let se zájmem o zvířata a přírodu. Péče
a krmení zvířat, příprava na soutěže. Info schůzka pro rodiče: 8.9. v 17 h., cena: 400 Kč ■ Kynologický - pro mladé
kynology a zájemce o práci se psy. Určeno dětem a mládeži 11 - 18 let - majitele pejska, kteří chtějí svého psího
kamaráda naučit psím kouskům, poslušnosti a prohloubit si
znalosti o psech. Info schůzka pro rodiče: 8.9. v 17 h., cena:
450 Kč ■ Turistický - chlapci a děvčata 9 - 18 let, kteří mají
zájem o přírodu, naučí se, jak správně se v přírodě chovat
a stanou se její součástí. Vycházky do přírody a výlety.
Info schůzka pro rodiče: 8.9. v 17 h., cena: 400 Kč
■ Chovatelský - pro mladé chovatele, kteří se chtějí dozvědět více o svých domácích mazlíčcích, navštíví různé výstavy a chovatelské kluby, mohou se zapojit i do chovatelských
soutěží. Info schůzka pro rodiče: 8.9. v 17 h., cena: 400 Kč
■ Kutilové - pro děti od 8 let ..., práce s papírem, dřevem
a jinými materiály. Děti se naučí pracovat s nářadím a vyrobí si řadu pěkných věcí. Info schůzka pro rodiče: 7.9.
v 17 h., cena: 500 Kč ■ Svět her - pro všechny, kteří chtějí
trávit volný čas s kamarády. Zahrají spoustu her a naučí se
hru jednoduše vyrobit. Info schůzka pro rodiče: 7.9. v 17 h.,
cena: 500 Kč ■ Šikovné ruce - pro dívky i chlapce, kteří
rádi vyrábí drobnosti z různých materiálů (drátky, šperky,

perličky), malování na papír, sklo aj. Info schůzka pro rodiče: 7.9. v 17 h., cena 500 Kč.
Info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675 ■ Dramaťák - divadelní kroužek 2 h. týdně, 10 - 15 let, maňáskové
divadlo, pantomima, dramatika aj. Info schůzka pro rodiče:
12.9., v 17 h., cena 400 Kč ■ Kuchtík - 2 h. týdně, 9 - 14
let, pro děvčata i chlapce. Základy vaření, pečení, stolování,
rukodělných prací. Info schůzka pro rodiče: 12.9., v 17 h.,
cena 500 Kč ■ Break dance - 2 h. týdně, 12 - 18 let, moderní taneční styl. Konkurz - 12.9., od 17 h., cena 500 Kč
■ DNś crew - 2x. týdně/2h., 8 - 18 let, děvčata i chlapci
s trochou pohybového nadání si vyzkouší a naučí se street
dance, disko, modernu, scéniku, aj. Konkurz 14.9.,
15 - 17 h., cena 500 Kč ■ Electro dance - 2x týdně/2h. pro
chlapce i dívky 9 - 18 let. Netradiční taneční pohyb, který
zaujme a chytí za srdce. Info schůzka pro rodiče: 13.9., v 17
h., cena 500 Kč ■ Rarášek - 1x týdně/1,5 h. Pro předškoláky od 5let. Cvičení, tanečky a jiné pohybové aktivity přiměřené věku. 360 Kč (září - květen). Info schůzka pro rodiče: 12.9., v 17 h. ■ Deskové hry - známé i méně známé,
pro děti a mládež, turnaje, soutěže, cena 500 Kč
Tábornické dovednosti Zálesáka nic nepřekvapí!
od 8 let, příprava na pobyt v přírodě a turistika, cena 400 Kč
Info: e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu, mobil: 739 669 763
■ Next Aerobic Stylers mini I. - aerobic určený dětem
od 5 do 8 let, základy aerobicu, účast na soutěžích
v jednotlivcích i v choreografiích. Info schůzka 9. 9. v 16 h.,
cena 600 Kč ■ Next Aerobic Stylers mini II. - aerobic pro
děti 3. - 5. tříd, základy aerobicu a účast na soutěžích v jednotlivcích i v choreografiích. Nábor 12. 9. v 17 h., s sebou:
pití, sportovní oblečení a sportovní obuv, cena 600 Kč
■ Next Aerobic Stylers I. - aerobic pro pokročilé, účast na
aerobických soutěžích v jednotlivcích i v choreografiích.
Nábor 12. 9. v 17 h., s sebou: pití, sportovní oblečení a sportovní obuv, cena 650 Kč ■ Next Aerobic Stylers II. - aerobic pro mírně pokročilé, účast na aerobických soutěžích
v jednotlivcích i v choreografiích. Nábor 12. 9. v 17 h.,
s sebou: pití, sportovní oblečení a sportovní obuv, cena 650
Kč ■ Florbal - pro holky i kluky. 1. schůzka 20. 9. v 16.30 h.
na ZŠ 1. máje, kde bude kroužek probíhat každé úterý,
cena 250 Kč ■ Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu,
vybíjené, basketbalu a spousta jiných her. 1. schůzka 20. 9.
v 15 h. na ZŠ 1. máje, kde bude kroužek probíhat v úterky,
cena 250 Kč ■ Stolní tenis - pro neregistrované hráče jakéhokoliv věku. Info schůzka 13. 9. v 17 h., cena 550 Kč
■ Sebeobrana - 6 - 17 h. Cvičební prvky taekwon-do.
Info schůzka 13. 9. v 17 h., cena 400 Kč ■ „Up & down“
streetdance group mini - taneční styly disko dance, disko
show a hip-hop, 5 - 9 let. Info schůzka 9.9. 16 - 16.30 h.,
cena 600 Kč ■ „Up & down“ streetdance group - taneční
styly disko dance, disko show a hip-hop, od 9 do 17 let. Děti
se účastní soutěží v choreografiích. Nábor 12.9. v 17 - 19 h.,
s sebou: pití, sportovní oblečení a sportovní obuv,
cena 500 Kč ■ Sedmikrásky - mažoretky od 6 do 17 let.
Info schůzka 9. 9. v 16 - 16.30 h., cena 500 Kč ■ Dynamic
& Slow Dance - taneční kroužek pro děti od 12 let. Info
schůzka 14. 9. v 17 - 17.30 h., cena 300 Kč ■ Aerobic pro
dospělé - každé pondělí, začínáme 19. 9., od 18 - 19 h.
Info: Lenka Byrtusová, mob.: 603 438 726,
lenka.byrtusova@svcha.eu

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, ☎ 596 811 031

■ Letečtí modeláři: 6 - 18 let, pro začátečníky i pokročilé.
Stavba modelů všech kategorií (házedla, upoutané i volné
modely), soutěže, čt 16 - 19 h. nebo pá 15 - 18 h.
1. kroužek 15.9. (čt), 16.9. (pá), cena 600 Kč
■ Kuchtíci - 6 - 15 let, pro děvčata i chlapce. Ochutnejte
svět! Pizza, guláš, těstoviny, pirohy, kung pao, cukroví, perníčky aj., úterky 15 - 17 h., 1. kroužek 20.9. v 15 h., cena
350 Kč (+ vlastní suroviny) ■ Plastikoví modeláři - 7 - 18
let, pro začátečníky i pokročilé, stavba plastikových modelů
letadel, bojové techniky, panoramat, vědomosti z historie
letectví, soutěže, schůzky středa 16 - 18.30 h., 1. schůzka
14.9. v 16 h., cena 500 Kč ■ Dřevomodeláři: pro malé kuti-

ly 6 - 18 let, práce s dřevem, výroba hraček a bytových
doplňků aj. Schůzky po a st 16 - 18 h., pouze v liché týdny,
zahaj. kroužek 12.9. v 16 h., cena 550 Kč.
■ Divadelní kroužek: 7 - 18 let. Základy divadelního umění,
pohyb, řeč, výraz, nácvik scének a představení. Schůzky
středa 16 - 18 h., 1. kroužek 14.9., cena 400 Kč.
■ Moderní dívka: 7 - 15 let, oděvní a bytové doplňky, různé
materiály, netradiční techniky, paráda na sebe i do pokojíčku, vaření, pečení, keramika, apod. Schůzky středa
15 - 17 h., 1. kroužek 21.9. v 15 h., cena 400 Kč.
■ Šikulové: rukodělný kroužek pro nejmenší děti
z 1. a 2. tříd i pro šikovné předškoláky, různé techniky-papír,
keramika, malování na sklo, batika, zdobení perníčků, aj.
+ hry a soutěže. Schůzky čtvrtek 14.30 - 16.30 h., 1. kroužek 15.9. v 14.30 h., cena 400 Kč. ■ Modelky a vizážistky
(vizážisté): pro dívky i chlapce 1. - 9. tř. Chcete být krásní
a pěkně upravení? Základy úpravy zevnějšku, péče o tělo,
vlasy, nehty, líčení přiměřeně věku, zdravý životní styl, pravidla oblékání, vkus. Příprava módní přehlídky. Pondělky
15 - 17 h., 1. kroužek 12.9., cena 400 Kč. ■ Aerobik 1 - pro
děvčata 1. - 5.tř., vystoupení, příp. soutěže. Pondělí a středa 17 - 18. Zahajovací schůzka 12.9., cena 300 Kč.
■ Aerobik 2 - pro děvčata od 5. třídy, sestavy, choerografie, vystoupení, soutěže. Čtvrtek, pátek 16 - 17 h., 1. schůzka 15.9. v 16 h., cena 300 Kč ■ Základy hry na kytaru základní akordy, písničky, rytmika. Pro začátečníky i pokročilé individuální přístup. 7 - 18 let. Čtvrtek 16 - 17.30 h.,
začátečníci 17.30 - 19 h., mírně pokročilí a pokročilí.
1. kroužek 15.9., kytary k zapůjčení, cena 550 Kč. Info:
lenka.vaculikova@svcha.eu ■ Keramika I, II, III, - ozdoby
a dárky pro sebe i blízké. Naučíš se tvarovat, modelovat,
glazovat. Výstava ve SD Reneta, od 6 let. Po ‚Út, St 15 - 17
h., cena 600 Kč ■ Fatima - orientální tance pro dívky 6 - 12
let. Rozcvičení, výuka základních prvků orientálního tance,
disco i baletu. Pohybové hry nebo soutěže na uvolnění,
úterý 16 - 18 h., cena 350 Kč ■ Hopsalenky - všestranné
cvičení pro děti od 6 let. Rozcvičení, tanec, disco, baletní
i gymnastické prvky, pohybové hry a soutěže na uvolnění
těla, úterý 14 - 16 h., cena 350 Kč ■ Tvořivky - výrobky pro
sebe i přátele a rodinu. Naučíš se malovat na trička a sklo,
pracovat se dřevem, přírodninami, vyrábět drobné dárky,
papírové košíky, svíčky, drátování, šperky, papírové ozdoby
do pokojíčku, tvořit keramiku, čtvrtek 15 - 17 h., cena 500
Kč ■ Barevná paleta - tradiční kroužek. Pestrý výběr
výtvarných technik, práce s papírem, hlínou, výlety, malba
v přírodě, tvorba PF, návštěvy výstav, středa 15 - 17 h.,
cena 550 Kč ■ Lentilky - pro malé zvídavé děti od 6 let.
Vše, co tě zajímá - soutěže, sport, výtvarka, tvoření různých
dárků, výzdoba pokojíčku, pobyt a hry venku. Středa 14.30
- 16.30 h., cena 500 Kč ■ Středověký hrad od 7 let, pro ty,
kteří se chtějí stát rytíři a princeznami, 1. schůzka st. 21.9.
500 Kč ■ Čtyřměsíční keramický kurz pro dospělé vedoucí Jarka Rybová - začátek první týden v říjnu a první
týden v únoru. Pondělky 17 - 19 h., cena za čtyři měsíce:
480 Kč. Info: lenka.vavreckova@svcha.eu ■ Elektro lego I.
a II. od 7 let, schůzky úterý a čtvrtek vždy od 16 h., cena
500 Kč ■ Lego robot - pro ty, kteří se své lego nebojí rozhýbat pomocí PC, od 10 let, cena 550 Kč ■ Programování odhal tajemství aplikací a základů programování, od 9 let,
cena 390 Kč ■ Digitální fotografie - naučit se lépe pracovat se svým foťákem můžeš i u nás, od 10 let, 450 Kč
■ Matrix - průřez vším z výpočetní techniky, to je Matrix, od
9 let, cena 500 Kč ■ Reload - kroužek pro loňské Matrixáky
a ty, co mají základy PC v malíčku, od 11 let, cena 500 Kč
■ Geocaching - fandíš-li turistice i GPS a chceš objevovat
zajímavá místa, jsme tu pro tebe, od 10 let, cena 550 Kč
■ Klub PC her I. a II. - strategie, střílečky, turnaje a vše co
k tomu patří, od 8 let, cena 450 Kč ■ Counter-Strike - pro
všechny fanoušky tohoto fenoménu, cena 390 Kč
■ Fantasy sluj - dračí doupě, přípravy na LARP, deskové
fantasy to vše v naší sluji, cena 400 Kč ■ Boulent média mediální kroužek pro mladé moderátory, pisálky a všechny
ostatní, kteří si chtějí zkusit natočit třeba vlastní reportáž,
od 9 let, cena bude upřesněna
Info: zdenek.keclik@svcha.eu
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ZUŠ Leoše Janáčka
Havířov-Podlesí
zusvrchl@volny.cz
www.zuslj-havirov.cz
☎ 596 411 064
27. září v 17.30 hodin
v Komorním sále
Koncert žáků

příspěvková organizace
VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION
HAVÍŘOV, DĚLNICKÁ 14,
736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

bezbariérový vstup
☎ 596 813 456
e-mail: havirov@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz
Otevřeno: út - pá 8 -12 h.
12.30 - 16.30 h.
so 9 -13 h., ne 13 - 17 h.
KULTURA STOLOVÁNÍ ANEB
JAK SE KDYSI HODOVALO
Výstava potrvá do 23. října 2011
Výstava je zaměřena především na
panskou kuchyni 16. - 19. stol. a její
jídelníček. Dále se zabývá vývojem
příborů a dalšího kuchyňského
nádobí. S jídlem a jeho přípravou
úzce souvisí i kultura stolování.
Pravidla stolování se průběžně
vyvíjela a od 12. století se v Evropě
zušlechtila zejména díky islámskému vlivu a od 15. století vlivu italské
renesance a díky francouzskému
dvoru. Návštěvníci zhlédnou ukázky stolování a budou moci nahlédnout do kuchařských knížek, které
jsou od počátku knihtisku vedle
lékařských knih druhými nejrozšířenějšími tisky.
Po celou dobu výstavy
interaktivní kout
pro děti i dospělé.
10. 9. - vstup zdarma
- Dny Evropského kulturního
dědictví
23. 9. - 8, 9, 10 h.
Spirála života,
aneb obřady přelomových
okamžiků života našich předků
- svatba a rodinný život
- 2. přednáška z třídílného cyklu
zaměřených na nejdůležitější
okamžiky v životě člověka, přednáší folkloristka p. Marta Gelnarová
pro ZŠ a veřejnost

V úterý 6. 9. 2011 v 18 hodin
se koná v GALERII SPIRÁLA
vernisáž vzpomínkové výstavy
na člena Sušské palety
Vladimíra Čondáka.
Pro nedávno zesnulého autora
zahrají PBK Blues
a Bedřich Buksa.
Výstava potrvá do 2. 10. 2011

Včelařské okénko
Nejstarším dokladem o včelařství je pravěká skalní
kresba v Pavoučí jeskyni (Cueva de la arana). Kresba byla
objevena ve Španělsku v jeskyni nedaleko Bicorp u Valencie. Archeologové ji datují do střední doby kamenné
(mesolit). Předpokládají, že byla zhotovena pravěkým umělcem asi 12 000
let př.n.l. Celá kresba je 68 cm vysoká, červené barvy a znázorňuje scénu
odebírání medu včelám. Na dlouhém, pravděpodobně pleteném žebříku
jsou dva včelaři. Jeden z nich jednou rukou vybírá plásty s medem
a v druhé ruce drží nádobu, do které ukládá vybrané plásty. Kolem něj
poletují včely. Kresba znázorňuje též hnízdo včel. Na žebříku hluboko pod
touto postavou je druhý včelař, který má na zádech nějaký vak, pravděpodobně nádobu s plásty a medem.
Pokračovateli v činnosti prapůvodních včelařů a jsou vlastně i členové
včelařského kroužku Ambrožíci.
Včelařský kroužek vychovává nové mladé včelaře, kteří se seznamují
s prací se včelami a se vším, co s touto prací souvisí. V letošním roce začali dva členové včelařského kroužku samostatně včelařit, a to Dominik
Kudelka se čtyřmi včelstvy a Antonín Hofer se dvěma včelstvy. Včelařský
kroužek plní ještě další důležitý úkol - vede děti k uvědomělému a harmonickému vztahu k přírodě, vysvětluje úkol včel v přírodě jako výrazně většinového opylovatele rostlin. Svou činností přibližuje obor včelařství široké
veřejnosti a vysvětluje důležitost udržení tohoto oboru.
K tomu slouží taky mimo jiné naše „Včelařské okénko“ a pořádání různých akcí jako jsou besedy o včelách spojené s výstavkou nebo akce
„Exkurze do včelího království“, „Medové dny“. Cílem našeho snažení je
zastavit úbytek včelařů, a tím samozřejmě úbytek včelstev.
Věřím, že s novým školním rokem bude kroužek pokračovat se stejným
elánem a tvůrčími nápady.
Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
www.ambrozici.8u.cz

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

Klub pro rodiče s dětmi - Srdíčko
6. 9.
7. 9.
8. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
27. 9.

zpívánky
volné hraní
šikovné ručičky
zpívánky
výlet - Pašůvka
dopravní prostředky
zpívánky
volné hraní
povídám, povídám
pohádku
klub zrušen

28. 9.
29. 9.

státní svátek
povídání o zvířátkách

Armáda spásy nabízí
i terénní sociální služby
pro rodiče s dětmi.
Bližší informace obdržíte
na ☎ 603 548 977
nebo 737 405 373.

Změna programu vyhrazena.

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město
zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz
Vernisáž výstavy žáků
výtvarného oboru práce
z malířského plenéru
v Horní Bečvě spojená s křestem
CD k 55. výročí založení ZUŠ
20. září od 18 h.
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Koncert úspěšných žáků
v soutěžích MŠMT ČR
a slavnostní setkání
Klubu rodičů a přátel
při ZUŠ B. Martinů
27. září v 18 h.
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů
nabízí ve školním roce
2011/2012 pro děti od 5 let
výuku
v hudebním oboru
✔ přípravná hudební výchova
✔ hra na hudební nástroj (klavír,
housle, violoncello, kytara, bas.
kytara, bicí, el. klávesy, akordeon, dechové nástroje - zobcová,
příčná flétna, trubka, saxofon,
fagot, hoboj, pozoun ...)
✔ sólový zpěv, sborový zpěv
v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru
(klasika, moderní tanec...)
Maniak aerobik
ve výtvarném oboru
(malba, kresba, grafika, keramika,
tvůrčí fotografie...)
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

Soutěž Krásná jako kvítka bude letos
mezinárodní přehlídkou pohádek
Děti z 15 zemí celého světa celý rok přemýšlely, jak výtvarně ztvárnit pohádky své země. Své práce
zasílaly do 21. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka...“, kterou pořádá Základní škola na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích.
Porota mezi nimi vybrala asi 300 nejlepších obrázků, které budou ve dnech 1. 9. - 30. 9. 2011 vystaveny ve
výstavní síni Viléma Wünsche v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově, v Městské knihovně na ul. Šrámkově
v Havířově a ve výstavních prostorách ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově. Na výstavě najdeme pohádky bratří Grimmů, Guliverovy cesty, veselé čerty i krásné princezny, strašlivé draky, prince Bajaju i Šípkovou Růženku.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže společně s vernisáží výstavy a předáním cen vítězným dětem se
uskuteční v pátek 2. 9. 2011 v 17 hodin v KD L. Janáčka v Havířově-Podlesí za přítomnosti významných
hostů, představitelů města Havířova, návštěvníků z celé republiky, Polska i Slovenska.
Záštitu letošního ročníku převzal známý režisér dětských filmů a pohádek Václav Vorlíček, který bude
osobně přítomen a svým článkem přispěl i do katalogu soutěže.
Soutěže se letos zúčastnilo více než 2 700 obrázků z 15 zemí celého světa, přičemž v dílech jednotlivých zemí
se často promítají literární i výtvarné tradice dané země. Zajímavá je například kolekce prací z Číny. Zahrnuje vyobrazení tradičních čínských draků nebo postav čínského divadla, jako je klasický opičí král. Po mnoha letech se do
soutěže opět vrátily obrázky finské, poprvé se zúčastnily děti z Rakouska. Tato výstava je studnicí nápadů na
zajímavé výtvarné techniky a úžasnou inspirací na výtvarnou práci s dětmi na celý další rok! Srdečně zveme děti,
rodiče, babičky, učitele i celé třídy!
Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka ZŠ a kurátorka soutěže
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TJ Baník Havířov
CVIČENÍ ŽEN
na ZŠ K. Světlé pro rok 2011
začínáme od 12. 9. 2011
Pondělí: 19 - 20 hod.
Aerobik /Pavlína/
Aerobní cvičení a posilování
i s náčiním
Úterý: 18.30 - 19.30 hod.
Veselé cvičení pro nenáročné
/Lída/
Zumba gold + posilování,
protahovací a zdravotní cvičení,
cvičení na velkých míčích,
nebo s overbaly
/vhodné pro všechny věkové skupiny, které mají chuť se pohybovat/
Čtvrtek: 19 - 20 hod.
Aerobik + mix / Vanda/
aerobik/bodystyling, zumbafit,
step class.
ZŠ Kpt. Jasioka Havířov Suchá
Zdravotní cvičení
pondělí a čtvrtek 19 - 20 hod.
Blanka, Sylva, Marcela
Plavecký bazén ZŠ Hrubína

AQUACVIČENÍČKO
od 12. 10. 2011
Veselé a posilovací cvičení
s hudbou ve vodě
Každá lichá středa v měsíci
17 - 18 hod. po domluvě
Mobil 603 286 699 Lída

Skiklub Slavia
Havířov
pořádá pro děti od 5 do 18 let

Víkendovou školu
lyžování a snowboardingu.
Naši kvalifikovaní instruktoři
s licencí naučí vaše děti základy
lyžování a snowboardingu, popř.
zdokonalí jejich techniku.
Zajišťujeme kompletní služby:
dopravu autobusem, skipasy,
celodenní péči o děti, výuku
lyžování a snowboardingu, oběd
v restauraci a teplou místnost
na převlékání a odpočinek.
Více na www.skiklub.eu

Skiklub
Slavia Havířov
pořádá 12. 9. 2011 v 16 hodin
v ZŠ Mládežnická
nábor dětí od 5 do 15 let
NABÍZÍME:
• 2 krát týdně kondiční cvičení
v tělocvičně
• víkendovou školu lyžování
• tuzemská i zahraniční soustředění na horách
• další doplňkové akce pro děti
i dospělé
Více na www.skiklub.eu

Yamaha class
hudební program
v češtině i polštině pro děti
od 4 měsíců do 4 let
Vás zve na ukázkové hodiny
23. - 24. 9. 2011
U Stromovky 9, Havířov
☎ 605 779 505

Sdružení
taoistické tai chi
vnitřní umění pro zdraví
v České republice

NÁBOR KARATE
SK Budo Havířov a TJ Start Havířov
Karate je vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti
a mládež. Jde o jedno z nejvšestrannějších bojových umění
a sportů, které přispívá ke zlepšení psychické a fyzické kondice.
Pro zájemce nabízíme:
• Pestrou skladbu tréninku karate obohacenou o prvky gymnastiky, atletiky, strečinku a úpolových her. Děti se zde formou her a soutěží naučí
pohybovou průpravu a základní techniky karate. Trénink je úměrný
věku dětí a mládeže. Zvláštní důraz je kladen na správné pochopení
bojových umění a sportů - řád, disciplína, čestnost, uznávání autorit
a kamarádství.
• Cvičení v jednom z předních mládežnických klubů karate v ČR, jehož
cvičenci jsou několikanásobnými medailisty z mistrovství ČR.
• Tréninkový proces vedený zkušenými trenéry.
• Cvičení ve skupinách dle věku a výkonnosti 3 až 5krát týdně.
• Pravidelné letní sportovní tábory, sportovní akce.
• Pestrá závodní činnost od raného věku.
• Řádné členství v SmSKe, ČsKe a ČSTV.
• Dlouhodobou zkušenost práce s mládeží.
Očekávejte příjemnou atmosféru, kamarádský kolektiv a profesionální
přístup.
Nábor: od 5. 9. 2011 do 30. 9. 2011
zájemci se mohou přihlásit
Po, St : 17 - 19 hodin na SPŠS Kollárova (boční vchod)
Út, Čt : 17 - 18 hodin na ZŠ Kudeříkové (zadní vchod)
Bližší informace ☎ 604 26 26 07 a na www.skbudo.cz

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

Výukové centrum
anglického jazyka
metodou
Helen Doron Early
English
pro děti
od 3 měsíců do 14 let
Vás zve na

ukázkové hodiny
16. - 17. 9. 2011
U Stromovky 9, Havířov
☎ 603 844 776

Slavia I-tec Havířov
pořádá nábor
FLORBALISTŮ
veškeré info na
www.slaviahavirov.cz
nebo volejte
603 443 638

Sportovní přípravky dětí předškolního a školního věku
Od nového školního roku opět nabízíme pro rodiče předškoláků
i školáků pravidelné cvičení, zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu
věkové kategorie:
● sportovní školka (5 - 8 let)
● sportovní minipřípravka (4 - 5 let)
Rozpis tréninků:
Budova úřadu práce (Fitcentrum
HEATTEAM, Junácká 3) :
Po a Čt 16.30 - 17.30 h.
pro děti ve věku 5 - 8 let
St
15.00 - 16.00 h.
pro děti ve věku 4 - 5 let
Tělocvična ZŠ 1. máje,
v létě hřiště u školy ZŠ 1. máje
St
16.30 - 17.30 h.
pro děti ve věku
2,5 - 4 roky (s rodiči)
V průběhu prázdnin budou vytvořeny podmínky pro cvičení dětí
od 8 let a starší.
Připravuje se rovněž možnost

cvičení pro děti z Šumbarku
v blízkosti bydliště.
Cvičení se zahajují
v pondělí 19. 9. 2011.
Informační schůzka pro nové děti, které
necvičily v loňském roce, je ve středu 21. 9.
v rozmezí 15 - 16 hodin v tělocvičně fitcentra HEAT TEAM budovy úřadu práce na ulici
Junácká 3, nebo na níže uvedených kontaktech.
Co můžete od cvičení očekávat?
Děti sportují pod vedením zkušených trenérů. Naučí se pestrou a hravou formou rozvíjet základní pohybové dovednosti (běhat,
skákat a házet) a zdokonalují své pohybové
schopnosti, zejména rychlost a obratnost.
Hravé běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými pomůckami vyráběnými na
míru těm nejmenším. Kromě základních

pomůcek jako jsou míčky na házení, míče
na hry, švihadla a další se používají i speciální dětská náčiní a nářadí.
Cílem sportovní přípravky není prioritně
vychovat budoucí profesionální sportovce.
Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se
jejich děti naučily pravidelnému a zdravému
pohybu, zabavily se a do budoucna se
mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či se mu mohly věnovat pouze
rekreačně.
Kontaktní osoby:
Vlastimil Juračka, ☎ 774 801 743,
e-mail juravl@volny.cz
Eva Brabcová, ☎ 602 880 536,
e-mail: evisabrabcova@seznam.cz
www. heatteam.cz;
e-mail: juravl@volny.cz
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FLORBAL - DĚTI
VELKÝ NÁBOR KLUKŮ A HOLEK
PŘÍPRAVKOVÉHO VĚKU (6 - 8 LET)
Rodiče, máte zájem přihlásit své dítko do florbalu?
U dětí ročníku narození 2003 - 2005 je na to nejvyšší čas!
Nabízíme Vám pravidelnou sportovní činnost pro Vaše dítě s tréninky 2x
týdně v tělocvičně gymnázia Studentská pod dohledem kvalifikovaného
trenéra v oblasti sportovní přípravy dětí pana ing. Miroslava Filipa.
Děti potřebují jen trenýrky a obuv, jako do tělocviku. Každý nový člen získá
klubové tričko a míček zdarma. Hokejky a výstroj pro brankáře zapůjčíme.
Trénujeme v tělocvičně gymnázia Studentská a v tělocvičně krytého bazénu na Šumbarku. Přijímáme děti i do starších věkových kategorií!
Více informací naleznete na www.florbalhavirov.cz
Kontakty: 777 602 792 p. Ficenc, 605 930 557 p. Filip

KARATE
KAR ATE

TJ Baník Havířov

V dlouhodobé historii nejúspěšnější oddíl sportovního karate
v ČR pořádá NÁBOR členů do oddílu karate pod vedením
dlouholetých reprezentantů ČR a několikanásobných mistrů ČR
v karate Mario Bortoli, Josef Bělica, Jana Bělicová.
Místo: ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
Přihlášky: od 1. 9. do 30. 9. 2011
telefonicky (605 723 188), nebo osobně v místě konání tréninků
Bližší informace:
www.karatehavirov.cz, ☎ 605 723 188 - Bělicová Jana

Vodní záchranná služba ČČK MS Těrlicko
pořádá nábor do kurzu mladý vodní záchranář
Nábor je určen především pro žáky 2. stupně základních
škol. Cílem je zdokonalení v plavecké technice, získání
znalostí z první pomoci, zvládnutí techniky záchrany a sebezáchrany
ve vodě a ovládání malých plavidel.
V období od října do května probíhají tréninky v bazénu na ZŠ
Františka Hrubína, od června do září jsou tréninky organizovány na
Těrlické přehradě. více informací na:
www.vzsterlicko.cz nebo 607 962 574

VOLNÁ VSTUPENKA

RADNIČNÍ LISTY A TORPEDO HAVÍŘOV ZVOU NA EXTRALIGOVÝ FLORBAL!
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- inzerce -

170/11

169/11

165/11

168/11

171/11

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

CVIČENÍ VE VODĚ
čtvrtek 20.00 - 21.00 h
ZŠ Fr. Hrubína ☎ 605 947 568

AQUAAEROBIC

164/11

172/11

KREJČOVSTVÍ

Ortopedická ambulance
“U tržnice”

v KD P. Bezruče 1. p., dveře č. 236

bude přestěhována od 3.10. 2011

do nové oranžové budovy

155/11

Ordinační hodiny se nemění.
tel.: 773 40 10 20

173/11

na křižovatce ul. Dělnická
a M. Kudeříkové, naproti haly Slavie.

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

167/11

na bazénu v Havířově-Šumbarku.
Více na www.aquaaerobic.ic.cz
604 305 870 - K. Mahdalová

METODA PILATES
Aby záda nebolela
pondělí 18.45 - 20.15 h

166/11
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- inzerce -

151/11
158/11

157/11

TRIAS Havířov
159/11

Nad Terasou 1422/5 PŘIJME
od září, října větší počet
pracovníků na šití oděvů
pro provozovny
v Havířově i Petřvaldě.
Vhodnými uchazeči jsou vyučení či jen
zapracovaní. Nejdůležitější je zájem
o obor činnosti a schopnost se učit.
Volejte ☎ 596 411 314
od 6 - 14 h - p. Poddaná

161/11

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

153/11

154/11

ELEKTRO PRÁCE
+ HROMOSVODY

Prodej materiálů

146/11

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294
152/11

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.

!!! AKCE!!!

VÝKUP AUTOVRAKŮ
156/11

AŽ 800 Kč

PROTOKOL O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI
732 788 556 ☎ 596 440 417

8, HAVÍŘOV-MĚSTO
(budova Nelli restaurace)
✔ Kadeřnictví ✔ Pedikúra
✔ Kosmetika
✔ Nehtová modeláž

149/11

NÁBŘEŽÍ

☎ 776 655 602

163/11

147/11

160/11

150/11

NA

Přenechám za odstupné
PIVNÍ BAR

v Havířově
☎ 724 316 767

148/11

NOVĚ
OTEVŘENÝ SALON
Nelli style

174/11

162/11

Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

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
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Příležitostné poštovní razítko EUROPA CUP 2011
Mistrovství Evropy ve floristice
V době konání 17. mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011
Havířov, tj. od 31. 8. 2011 do 5. 9. 2011, bude Česká pošta, používat
k orážení poštovních zásilek příležitostné poštovní razítko s textem
„EUROPA CUP 2011 - Mistrovství Evropy ve floristice“ na hlavní poště
Havířov 1.
Autorkou návrhu příležitostného poštovního razítka je paní Vlasta
Matoušová z Turnova, která je rovněž autorkou již k tomuto mistrovství
vydané poštovní známky v nominální hodnotě 25 Kč.
Razítko s motivem květiny bude černé barvy. Díky iniciativě předsedy
Klubu filatelistů v Havířově zajistila Česká pošta, ve velmi krátké době
návrh a výrobu tohoto razítka. Dopisy a celistvosti s tímto razítkem budou
jistě ozdobou sbírek filatelistů.
Ukázka příležitostného poštovního razítka

Soutěžící z 18 zemí:
Arménie ❁ 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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