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Nádherná květinová díla, úžasná atmosféra,
nadšení diváci, spokojení soutěžící, porota, spoko-
jení novináři (!!) i odborná veřejnost. Tak by se dal
stručně popsat 17. ročník Mistrovství Evropy profe-
sionálů ve floristice EUROPA CUP 2011.

Ve středu 31. srpna se do Havířova sjeli profesionál-
ní floristé - vítězové národních soutěží - z 18 zemí, aby
zde do 5. září bojovali květinami o přízeň poroty a co
nejlepší umístění.

Havířov vybojoval pořadatelství tohoto floristického
svátku pro Českou republiku poprvé v historii. Soupe-
řem byl italský Janov a ruská Moskva.

Na mistrovství se Havířov připravoval více než rok

a půl. Vyplatilo se. „Pro Havířov bylo pořadatelství
mezinárodní floristické soutěže velkou poctou i velkou
výzvou, nicméně myslím si, že Havířov je pro tuto akci
velmi vhodným místem, protože květiny a zeleň mají
v našem městě své čestné místo prakticky od jeho
založení,“ uvedl primátor Havířova Zdeněk Osman-

czyk. „Havířov je znám jako město květů a zeleně.
V roce 2009 se do města vrátila tradice pořádání akce
Havířov v květech s květinovým průvodem a velkou
prezentací květinové výzdoby. Květinové korzo, kdy
městem prochází průvod s tisíci květů nazdobenými
kočáry, limuzínami, auty či povozy nemá v celé repub-
lice obdobu. Rovněž v roce 2009 získal Havířov titul
Město stromů a v následujícím roce velmi úspěšně
reprezentoval naši republiku v mezinárodní soutěži
Evropská kvetoucí sídla,“ připomenul nedávné úspě-

chy primátor. „V obrovské konkurenci a navzdory všem
hendikepům, které přináší městu jeho poloha upros-
třed velké průmyslové aglomerace, získal Havířov
stříbrné pásmo. V roce 2011 je město pořadatelem
evropské soutěže ve floristice EUROPA CUP 2011.
Myslím si, že již z tohoto stručného výčtu je jasné, že
zisk pořadatelství mezinárodního mistrovství floristů
není náhoda. Že květiny zkrátka do Havířova patří.“

Primátorova slova se potvrdila pří výstavním dnu,

kdy se na květinová soutěžní díla do Městské sportov-
ní haly přišlo podívat několik desítek tisíc návštěvníků.

17. Mistrovství Evropy ve floristice skončilo. K jeho

připomenutí město připravuje nástěnný kalendář, diář

či obrazovou publikaci a další propagační předměty.
Vycházet budou během listopadu a pro zájemce budou
ke koupi v Městském informačním centru ve Společen-

ském domě.

Již nyní ale pro vás máme připrave-
nou mimořádnou přílohu Radničních
listů uvnitř tohoto čísla!

Europa Cup zvládl Havířov na jedničku!

Foto: Josef Talaš



ří jen 2011 ročník XIRADNIČNÍ LISTY 2

Statutární město Havířov realizuje 
projekt „Systematizace strategického 
řízení a plánování na Magistrátu měs-
ta Havířova“, který je financován Ev-
ropským sociálním fondem prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. V rámci tohoto 
projektu probíhá příprava Strategie 
udržitelného rozvoje města Havířova.
Strategický plán rozvoje města bude 
zásadním a komplexním strategickým 
rozvojovým dokumentem s dlouhodo-
bým horizontem a dopadem na občany, 
organizace a zájmová sdružení i podni-
katele. Proto je třeba zapojit do procesu 
tvorby tohoto důležitého rozvojového 
dokumentu také veřejnost a zohlednit 
její potřeby. 
Občané proto mají možnost podělit se 
s městem o své nápady, požadavky či 
přání, které by přispěly k dalšímu roz-
voji města a lepšímu životu v Havířově. 
Strategie se zabývá podporou a rozvo-
jem vzdělávání, kultury, sportu, volnoča-

sových aktivit, tvorbou pracovních míst, 
podnikáním, životním prostředím, dopra-
vou, sociálními a zdravotními službami.
Náměty by měly být pokud možno co 
nejkonkrétnější (popis záměru, je-li to 
možné -  odhad časové a finanční ná-
ročnosti) a svým charakterem mohou být 
nejen „tvrdé“ (infrastrukturní, stavební), 
ale také tzv. „měkké“ (rozvíjející doved-
nosti). 
Na webových stránkách města (www.
havirov-city.cz) je umístěn elektronický 
formulář projektového záměru, který mo-
hou občané vyplnit on-line. Formulář v 
tištěné podobě je k dispozici na Informa-
cích v přízemí budovy Magistrátu města 
Havířova. Po vyplnění jej můžete vhodit 
do označeného sběrného boxu, který 
bude umístěn hned vedle Informací na 
viditelném místě. 
Své náměty prosím předkládejte do 31. 
10. 2011.
Děkujeme všem zúčastněným za spolu-
práci při úsilí o rozvoj našeho města.

Havířovští podnikatelé se mohou od 
středy 7. září obracet se svými dotazy 
ohledně podnikání na nově zřízené In-
formační místo pro podnikatele, které 
se nachází v zasedací místnosti ve 
druhém patře magistrátu na ulici Svor-
nosti. 
Havířovské informační místo provo-
zuje za finanční podpory města Ha-
vířova Okresní hospodářská komora 
Karviná, jejímž cílem je komplexní 
podpora podnikatelských aktivit na 

území celého okresu Karviná. „Malé 
a střední podnikání je pro prosperitu 
našeho města velmi důležité, proto 
se snažíme prostřednictvím nově zří-
zeného informačního místa pomoci 
začínajícím podnikatelům i již fungu-
jícím živnostníkům a firmám v rozvoji
jejich podnikatelských aktivit. Na úze-
mí města Havířova se nenachází tolik 
průmyslových podniků jako například 
v Karviné, o to více je zde potřeba 
podporovat malé a střední podniká-

ní,“ vysvětlil svůj záměr náměstek pro 
hospodářský rozvoj Petr Smrček, kte-
rý celý projekt inicioval. 
Podnikatelé mohou se svými dotazy 
přicházet za pracovnicemi Okresní 
hospodářské komory Karviná vždy ve 
středu od 10 do 16 hodin.  
„V naší karvinské kanceláři provozuje-
me Informační místo pro podnikatele 
již osmým rokem, takže máme v tomto 
směru bohaté zkušenosti. Podnikatelé 
se na nás obracejí s nejrůznějšími, 

mnohdy složitými, otázkami týkajícími 
se například obchodování v zahraničí. 
Abychom zajistili maximální správnost 
a úplnost odpovědí, máme na zpraco-
vání 5 pracovních dní, v naprosté vět-
šině však kontaktujeme klienta dříve,“ 
vysvětluje Ing. Andrea Hoschnová, 
vedoucí úřadu Okresní hospodářské 
komory Karviná. 
Kontakt: Mgr. Zuzana Klusová
Email: z.klusova@hkok.cz
Tel.: 725 972 226

Na havířovském magistrátě je od září nově otevřené 
Informační centrum pro podnikatele

Sběr projektových námětů ke tvorbě 
Strategie udržitelného rozvoje města Občanské sdružení spotřebitelů TEST koncem minulého roku zahájilo činnost 

Poradny pro spotřebitele 
Poradna nabízí bezplatně:
- Právní poradenství o oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince   
 299 149 009, která je v provozu od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.  
 Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
- Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových   
 stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné  
 zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
- Vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel  
 (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).

Poradna pro spotřebitele

V rámci opatření k zefektivnění čin-
nosti Městské policie Havířov stráž-
níci v měsíci srpnu 2011 provedli 
zvýšenou kontrolu mobiliářů na úze-
mí města Havířova.
Tato akce byla zaměřena na přispí-
vání k bezpečnosti osob, zvláště 
pak dětí, hrajících si na mobiliářích 
města. Cílem preventivní akce bylo 
předcházení úrazovosti či poranění 
dětí a kontrola byla zaměřena i na 

dodržování OZV č.2/2008, kterou 
se vymezují veřejná prostranství, na 
nichž se zakazuje konzumace alko-
holu a na dodržování místních zále-
žitostí veřejného pořádku. 
Za uvedené období bylo strážníky 
MP Havířov provedeno celkem 473 
kontrol a bylo řešeno 131 přestupků. 
Dále bylo postoupeno 7 návrhů na 
MMH k odstranění zjištěných nedo-
statků.

Vyhodnocení kontroly městského mobiliáře

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu 
počtu dopravních nehod a zvyšující-
mu se počtu nebezpečných situací v 
silničním provozu připravila Skupina 
prevence Městské policie Havířov 
preventivní projekt s názvem Stůj, 
rozhlédni se!, který je určen žákům 1. 
tříd základních škol.
Cílem projektu je, v souvislosti se 
začátkem nového školního roku, sní-
žit riziko nehodovosti a zranění žáků 
1.tříd v silničním provozu, upozornit 
děti na nebezpečné situace a pří-
padná rizika silničního provozu, se 
kterými se mohou setkat při cestě 
do školy.   
Preventistky MP Havířov seznámí 
děti přímo v terénu s nebezpečnými 
dopravními situacemi v okolí jejich 
základní školy. Na závěr těchto pre-

ventivních besed s praktickou výu-
kou obdrží pedagog dané třídy 4ks 
reflexních bezpečnostních vestiček s 
logem MP Havířov a nápisem „Měst-
ská policie Havířov dětem“, které 
budou sloužit ke zvýšení bezpečněj-
šího pohybu dětí např. při návštěvě 
kina, výstavy apod.
Projekt je realizován v měsících září 
až  říjen 2011.

Termíny dosud přihlášených škol : 
22. 9. 2011 ZŠ Frýdecká
23. 9. 2011 ZŠ Jarošova
29. 9. 2011 ZŠ Školní
30. 9. 2011 ZŠ Kpt. Jasioka
03. 10. 2011 ZŠ Na Nábřeží
05. 10. 2011 ZŠ Žákovská
17. 10. 2011 ZŠ Františka Hrubína
19.10. 2011 ZŠ Mládežnická 

Stůj a rozhlédni se

Vedle nové sportovní havířovské 
haly v Žákovské ulici se nachází bý-
valá školka, kde vzniklo komunitní 
centrum JAKO DOMA (Komunardů 
8). Součástí centra je Kavárna Za-
HRAda, kde každé dopoledne pro-
bíhá Mateřské centrum a jiné aktivi-
ty odpoledne a večer. 
Dalším prostorem je Klub PECKA, 
kde je třikrát v týdnu otevřen Níz-
koprahový klub pro děti a mládež. 
Tento projekt je společným dílem 
Církve NA CESTĚ, o.s.RC Majáček 
a o.s.ZIP.
V současné době a v dalších mě-
sících se začíná realizovat obnova 
a rekonstrukce zahrady, která je 
součástí komunitního centra. Je to 
nádherná, velká (3 000 m2), oploce-
ná zahrada, kterou by členové klubu 

rádi zpřístupnili veřejnosti a zvlášť 
rodinám s malými dětmi. 
Díky Nadaci OKD získali první fi-
nanční prostředky pro zastřešení 
pískoviště, vytvoření posezení a 
instalaci malého hracího domku 
pro děti. Nyní se chystají pořádat 
brigády pro veřejnost a věří, že 
se najde mnoho ochotných rukou, 
které pomohou s obnovou zahrady, 
protože tento projekt realizují nezis-
kové subjekty a na dobrovolnictví 
stojí mnoho aktivit a rozvoj našeho 
centra.
Všichni věří, že se již brzy ze za-
hrady bude ozývat radostný dětský 
smích a rodiče budou mít další místo 
pro odpočinek v místě plném zeleně 
uprostřed paneláků. Projekt „Zahra-
da zase žije“ je právě na startu.

Zahrada uprostřed sídliště



Město
30. 9. 2011 1. máje 13,30-15,30 (parkoviště)

Podlesí
30. 9. 2011 PERMON 16,00-18,00 (parkoviště)
1. 10. 2011 Garážnická 8,00-10,00 (garáže)
1. 10. 2011 Balzakova 10,30-12,30 (parkoviště)
7. 10. 2011 Na Nábřeží 13,30-15,30 (pod Labužníkem)
7. 10. 2011 Hálkova 16,00-18,00 (garáže)
8. 10. 2011 Moskevská 8,00-10,00 (gar.za ARAL)

Bludovice
8. 10. 2011 Rodinná 10,30-12,30 (garáže)
27. 10. 2011 Květná 13,30-15,30 (za motorestem)

Dolní Datyně
4. 11. 2011 J. Kotase 13,30-15,30  (točna)
4. 11. 2011 Datyňská 16,00-18,00 (U Sosáka) 

Životice
27. 10. 2011 Padlých hrdinů 16,00-18,00 (restaurace)

Dolní Suchá
5. 11. 2011 Lazecká 10,30-12,30 (u lesa)

Šumbark
14. 10. 2011 Jarošova 13,30-15,30 (gar. u Bivoje)
14. 10. 2011 Lidická 16,00-18,00  (park.Tenas)
15. 10. 2011 Petřvaldská 8,00-10,00 (točna)
15. 10. 2011 Školní 10,30-12,30 (gar.ul. Řadová)
21. 10. 2011 Moravská 13,30-15,30 (parkoviště)
21. 10. 2011 Jedlová 16,00-18,00 (park.u točny)

Prostř. Suchá
22. 10. 2011 Lísková 8,00-10,00 
  10,30-12,30 (ZŠ)
5. 11. 2011 Na Pavlasůvce 8,00-10,00 (želez.stanice)
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4.10. -  6.10.
M. Kudeříkové, Železničářů,  B. Němcové, Čs. 
armády , Větrná, Moravská, Prachatická (u můst-
ku), Lazecká

7.10. - 10. 10.
U Topolů,  U Pískovny,  Na Pavlasůvce (žel. sta-
nice),Na Stezce, Na   Polanech, Padlých hrdinů 
– obchod, J. Kotase (točna)

11.10. - 13.10.
Konzumní RD, Fibichova – parkoviště, Kpt. Ná-
lepky, Šrámkova, Petřvaldská (pož. zbrojnice), 
Selská, Žákovská

14.10. - 17.10.
Na Pavlasůvce, U hřiště, Nový Svět (odbočka 
před zatáčkou k zahrádkářské osadě), Hraniční, 
Květná,  Vrchlického 

18.10. -  20.10.
- G. Klimenta,  Dl. třída (zdr. stř.), Slovanská, Os-
trovského, Točitá, Šumbarská x Nová,  Odlehlá

21.10. -  24.10.
A. S. Puškina, Na Nábřeží (letní kino), Školní (v 
zatáčce u garáží), Kpt. Jasioka ZŠ, Mezidolí (U 
Sosáka),  Kosmonautů, Okrajová 41 

25.10. - 27.10.
1. máje, Alšova, Hálkova, P. Bezruče, Gen. Svo-
body, M. Pujmanové, Na Pacalůvce

28.10. - 31.10.
Jedlová,  Švabinského,  Místní,  Družstevnická,  
Soví, U pošty, 17. listopadu 

29.10. - 1.11. 
Dvořákova, Moskevská – parkoviště, Na Do-
lanech, Svážná, Želivského,   U Parkoviště, J. 
Gagarina

Harmonogram přistavení VPK říjen 2011

Sběr nebezpečnéjho odpadu a starého železa - podzim 2011

Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
„RaD“ pořádalo zahradní slavnost.
Po stopách starých pověstí „RaD“ov-
ských – tak nazvali v Poradenském 
středisku pro rodinu a dítě „RaD“ letoš-
ní ročník tradiční zahradní slavnosti, 
kterou pro uživatele služeb uspořádali 
koncem července. 
Návštěvníky přivítal sám pan Alois 
Jirásek „husitským vínem“ a sušen-
kou. Každý účastník obdržel mapku 
s výstižně pojmenovanými stanovišti: 
Poražení divokého prasete, Přesívání 
zlata, drahých kovů a kamenů, Věštba 
Kazi, Tety a Libuše, Křest mečem Jana 
Žižky, Růžový palouček u kněžny Libu-
še či Malování erbů u malíře Alfonse.
Také zde byla možnost postavit si vlast-
ní hrad z velkých Lego kostek, zaská-
kat si v pevnosti (na trampolíně), dát 
si něco dobrého a na závěr si vybrat 
drobný dárek. Akce byla zakončena 

tradičním opékáním párků, společným 
posezením a povídáním. 
Celkem se putování zúčastnilo devěta-
padesát návštěvníků. 
Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
„RaD“ je jedním ze zařízení Sociálních 
služeb města Havířova. Poskytuje 3 
sociální služby: odborné sociální po-
radenství, odlehčovací služby „RoRýs“ 
a ranou péči „RaD“. Zaměřením tohoto 
zařízení je zejména oblast augmenta-
tivní a alternativní komunikace a oblast 
autismu. 
„Celý tým velmi děkuje uživatelům slu-
žeb „RaD“ za návštěvu i v méně přízni-
vém počasí, sponzorům za umožnění 
realizace této akce a vedení za potřeb-
nou podporu. Naše poděkování patří 
také skupině „Rytíři svatého grálu“, 
která zde vystoupila pro naše uživate-
le zdarma,“ uvádějí v hodnocení akce 
pracovníci ,,RaD“u.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ pořádalo zahradní slavnost. 
Foto: Martin Komínek

Zahradní slavnost po stopách pověstí se vydařila

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze k odkládání objemného odpadu (např. nábytek, koberce apod.). Ostatní odpady (nebezpečný 
odpad, vysloužilé elektrozařízení, stavební odpad) odvážejte na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je na ul. Karvinské v areálu Technických služeb, provozní 
doba je každý den od 7,00 hod – 18,00 hod vč. soboty a neděle.

Statutární město Havířov organizuje pro své občany (nikoliv podnikatele!)  sběr nebezpečných odpadů (ledničky, pračky, televize, počítače, elektroodpad, 
autobaterie, oleje, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky, léky apod.) a staré železo, a to formou pojízdné sběrny, která bude přistavena dle níže uvedeného 
harmonogramu:
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Jako již v několika předešlých roč-
nících, tak i v minulém školním roce 
se na naší škole konala školní fotba-
lová liga. Tradicí zůstalo to, že o její 
plynulý chod přebírá zodpovědnost 
jedna třída z šestých ročníků. Před 
náš třídní realizační tým byl naším 
panem ředitelem RNDr. Karlem Fo-
niokem postaven úkol, dát tomuto 
turnaji jméno a fungující systém, a 
tím upevnit jeho tradici na naší ško-
le. Mezi hromadou návrhů (kde jsme 
mohli nalézt jak nenápadné názvy 
jako Školní fotbalová liga, či Škol-
ní pohár, tak i názvy typu: „Carlos 
cup“, které jako moderní a odvážné 
patřily k mým favoritům) byl jakožto 
nejserioznějším shledán a následně 
zvolen „Pohár ředitele školy“.
Po splnění všech organizačních ne-
zbytností se mohlo začít. Do turnaje 
se přihlásilo celkově deset tříd, což 
vzhledem k tomu, že byl turnaj kvůli 
bezpečnosti mladším ročníkům za-
povězen, byla účast výborná. Třídy 
byly rozděleny do dvou skupin po 
pěti, kde mezi sebou soupeřily o po-
stup do vyřazovací části turnaje, kte-
rá se konala až po zimní přestávce. 

Do té se probojovalo osm týmů, kte-
rým byly do čtvrtfinálových zápasů 
vylosováni protivníci podle umístění 
v základních skupinách, stejně jako 
v profesionálních soutěžích. Rok se 
s rokem sešel a před naší školou 
stála dlouho očekávaná a za ty roky 
již oblíbená událost - finálový zápas, 
ve kterém se utkala maturující 8.A a 
jejich o rok mladší konkurentka 7.B. 
Z tohoto klání vzešli vítězně  starší a 
zkušenější borci, a tím krásně ukon-
čili působení na naší škole. 
Tato sportovní tradice se u nás sa-
mozřejmě drží nejen díky zdravé 
rivalitě mezi třídami, touze po ví-
tězství, dobře stráveném čase v 
kolektivu na školním hřišti, ale na-
víc kvůli tomuto sportu samotnému. 
Kvalitních a hlavně pro nás studenty 
volně přístupných hřišť v okolí není 
mnoho.
Rád bych jménem studentů poděko-
val panu řediteli Foniokovi, profeso-
ru Petru Michálkovi a všem ostatním 
profesorům, kteří nám pomáhali fot-
balem zpestřit školní rok. 
 Radim Palkovský

Gymnázium Studentská: Školní fotbalová liga 

MOTTO: Příroda je kouzlo života.

Pořadatelé Klubu věrných turistů 
oznamují pro své příznivce v měsíci 
říjnu 2011 tyto akce:
V sobotu 8.10. uskutečníme náš 
tradiční autobusový „houbařský 
zájezd“ na Bumbálku, vyjdeme na 
rozhlednu Čarták, pak na chatě Súke-
nická zajistíme výbornou svíčkovou, 
vyjdeme na Třeštík a s dobrou nála-
dou a houbami se vrátíme domů. Od-
jezd jako vždy v 7.30 hodin od Slávie 
- cena zájezdu Kč 140,-
sobota 15.10. Zájezd (výprava) na 
Slovensko: Zřícenina hradu Lietava, 
rezervace Slnečné skály, Rájecké 
Teplice a večer návštěva dřevěné-
ho pohyblivého Betléma v Rájecké 
Lesné. Bude to vlastně výprava do 
Strážovských vrchů... V plánu máme 
druhou největší zříceninu celého bý-
valého Československa a Eko zvlášt-
nost v Lietavské Svinné. To je 5 km. 
A pro další skupinu je tady dalších 5 
km přes skalnatou rezervaci Slnečné 
skály se dvěma jeskyňkami a touto 
cestou se dostaneme do Rájeckých 
Teplic. Všichni si pak odpolední pro-
gram kolem lázeňských domů a jezír-
ka s restaurací a lodičkami upravíme 
podle svých potřeb. V podvečer pak 

společně pojedeme do Rájecké Les-
né a nahlédneme na unikátní pohybli-
vý dřevěný betlém - největší ve střed-
ní Evropě. Cena je 200 Kč. Odjezd 
je v 7.30 hod. od vchodu do Pizzerie 
Slávie. V ceně není zahrnuto vstupné 
(dobrovolné vstupné v Ekozvláštnosti 
a dobrovolné vstupné v betlémě) ani 
pojistné účastníků v zahraničí. Na po-
žádání pojistné zajistíme....stačí na-
hlásit jméno, příjmení, datum naroze-
ní a připlatit si příslušnou částku.....
Ve čtvrtek 20.10. bude sraz na vlako-
vém nádraží v 6.30 hodin - pojedeme 
do Hnojníku, Komorní Lhotky přes 
hotel Ondráš do Řeky
Ve čtvrtek 27.10. bude sraz na auto-
busovém nádraží v 13 hodin - pojede-
me do Březin přes šumbarské lesy.
Od října již budou probíhat Anglická 
a Německá akademie turistů. Lektoři 
budou mírným tempem probírat jazyk 
pro praktické použití našich členů 
KVT.
Bližší informace podají Jan Marek 
731588336 a 591124663 a Jarka 
Půrová 777997458 a 591123217. In-
formační schůzky spojené s výběrem 
peněz na zájezd budou vždy v úterý 
4.10. a 11.10. v 18 hodin v restauraci 
Beskyd na Národní třídě. Další sděle-
ní na: www.kvtivr.estranky.cz

Stále 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 - zahájení od října 2011
- Kurz figurální kresby
- Kurz keramiky, modelování  a točení na kruhu
bližší informace www.zusbm.cz
Příhlášky je možné podávat na ředitelství ZUŠ B. Martinů ul. Na Scho-
dech 1, Havířov tel : 596 813 128

ZUŠ Bohuslava Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město, zus.b.martinu@volny.cz, www.zusbm.cz

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANTICORUM při MKS Havířov
pokračuje v další úspěšné  a rozmanité pěvecké sezoně.

Ženy, slečny, maminky, absolventky ZUŠ, sborů ZŠ, SŠ a hudebních škol a
především Vy, kterým zpěv přináší radost a pohodu,

přijďte mezi nás a zažijte s námi jiskřivou atmosféru festivalů a radostné
pocity z koncertů.

Přijďte si s námi zazpívat každé úterý do KD P. Bezruče od 17.30 do 20.30
hodin.

Najdete nás také na www.sbor-canticorum.cz

Klub věrných turistů

Každá z nich má sice jinou estetic-
kou a stavební hodnotu, ale jedno 
mají společné. Jejich ředitelé a 
ředitelky se o prázdninách stávají 
„stavebním dozorem“, který pečuje 
o jejich údržbu a v poslední době i o 
rozsáhlé rekonstrukce střech, oken, 
fasád, vnitřních rozvodů a vybavení 
všeho druhu. Vždyť nejmladší školní 
budovy na ulici Moravské na Šum-
barku byly dány do užívání v roce 
1996 a většina ostatních pochází z 
50. a  60. let minulého století a svá 
nejlepší léta mají již za sebou.
V 60. letech byla také postavena 
budova Gymnázia Havířov-Podlesí. 
Je jednoduchou, účelnou stavbou 
s typickou hvězdářskou kupolí a 
plastikami zvěrokruhu nad hlavním  
vchodem, a tím je mezi obytnými 
domy solitérem, který upoutá pohled 
návštěvníků města. Ulice, do níž se 
otvírají okna tříd, dostala své druhé 
jméno Studentská zajisté podle stu-
dentů  do své školy přicházejících. 
Mnohým občanům našeho města 
je budovou milou, poznamenanou 
nostalgií vzpomínek na mladá stu-
dentská léta zde prožitá.

O to, aby se současní studenti a 
učitelé cítili v budově dobře, pečuje 
v současnosti její ředitel RNDr. Ka-
rel Foniok a pod jeho vedením došlo 
o těchto prázdninách k další rekon-
strukci budovy. Tentokráte bylo na 
pořadí křídlo budovy, kde jsou od-
borné učebny a kabinety. Byla pro-
vedena výměna rozvodů vody a od-
padů, proběhla výměna sanitárních 
zařízení a obkladů, v kabinetech 
jsou nové podlahové krytiny, byly 
upraveny prostory bývalé školní ku-
chyně v suterénu.
Biologický kabinet, v němž pracoval 
legendární profesor pan Jiří Slavík, 
se stal součástí zvětšené biologic-
ké laboratoře. Od konce školního 
roku se vyklízely místnosti a na 
prahu nového se opět stěhovalo a 
uklízelo. Mnozí  studenti přišli svým 
učitelům a správním zaměstnancům 
pomoci, aby školní prostory uvítaly 
jejich spolužáky a nové studenty 
opět čisté a příjemné. Práce však 
nekončí, další opravy naši školní 
budovu stále čekají.

 M. Rojková

Školní budovy jsou architektonické 
solitéry města
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Město Havířov v měsíci říjnu nově 
otevře již jedenáctý ročník čtyřse-
mestrálního studia seniorů Akademie 
III. věku Havířov v letech 2011-2013. 
Výuka bude probíhat na Vysoké škole 
sociálně-správní, Institutu celoživot-
ního vzdělávání Havířov, o.p.s., ul. V. 
Nezvala. Posluchači se mohou vzdělá-
vat v předmětech: výpočetní technika, 
angličtina či další cizí jazyk dle zájmu 
uchazečů, psychologie, zdravý životní 
styl, poruchy pohybového ústrojí, prá-
ce s internetem, finanční poradenství,
sociální politika, komunální politika, 
věda, kultura, Evropská unie, historie a 
politologie, zeměpis a geografie, ves-

mír a astronomie, občanské a trestní 
právo, případně další obory.
Zájemci o studium se mohou přihlásit 
do 10.10. 2011 na studijním oddělení: 
tel. č. 553 401 164 nebo 723 954 719, 
pí. Bělavová
Podmínkou pro zařazení do Akademie 
III. věku Havířov je řádné vyplnění 
přihlášky, úhrada kurzovného/semes-
tr, uchazeč musí být občanem města 
Havířova ve starobním nebo invalid-
ním důchodu. Nové čtyřsemestrální 
studium seniorů je určeno pro začá-
tečníky a není určeno pro absolventy 
dřívějších akademií pořádaných měs-
tem Havířov.

Akademie III. věku Havířov

Víme, že dnešní děti na své zdraví 
mnoho nedbají.  Tento stav nám na 
ZŠ Žákovská není lhostejný a přispě-
cháváme mládeži na pomoc. 
Účinně se zapojujeme do různých 
grantových a nadačních progra-
mů, jejichž prostředky využíváme 
ke zlepšení situace. Například v 
loňském roce jsme získali dotaci 
cca čtyřicet tisíc korun na ozdravný 
pobyt dětí v horách. Letos, motivo-
váni touto skutečností, jsme obhájili 
projektovou žádost pod názvem „5x 
pro zdraví“ a získali grant od Nadace 
OKD v hodnotě přesahující čtvrt mi-
lionu korun.
Proč 5x pro zdraví? V projektu se 
zaměřujeme na pět pilířů bezpečné-

ho, zdravého a sociálně podnětného 
prostředí dětí. V průběhu realiza-
ce projektu zkvalitníme návyky pro 
ZDRAVÉ trávení volného času, na 
určitou dobu vyloučíme neZDRAVÝ 
vliv ostravského ovzduší pobytem na 
horách, budeme preventivně působit 
proti astmatu a dýchacím problémům 
ZDRAVÝM pískáním, vybudujeme 
podmínky pro ZDRAVÝ pohyb žáků 
o přestávkách a ZDRAVÉ sezení ve 
vyučovacích hodinách. 
Víme, že postavit těchto pět pilířů 
nemůže tak závažnou problematiku, 
jako je zdraví, zcela obsáhnout. Udě-
lali jsme ale první krůčky a budeme 
usilovat o další.
 Vít Sochora, Tomáš Kauba

ZŠ Žákovská: Stačí pro lepší život dětí 
udělat pět věcí?

V rámci Týdne knihoven bude v 
ústřední budově Šrámkova uspořádá-
na výstava z minulosti i současnosti 
knihoven u nás i ve světě Knihovny 
– Jste svého tuitulu hodny? 
Současně budou na toto téma pořá-
dány besedy pro žáky 2. stupně ZŠ a 
studenty SŠ.
3.10. Beseda se spisovatelkou Re-
natou Fučíkovou. Akce se koná od 
14.00 hod. v loutkovém sále KD P. 
Bezruče pro školní družiny.
4.10. Výroba papírových loutek. Od 
14.00 hod. pobočka gen. Svobody.
5.10. Show s Ádou Dudkem. Dva po-
řady se známým ilustrátorem jsou ur-
čeny žákům havířovských základních 
škol. Proběhnou v 9.00 a 10.00 hod. 
ve Společenském domě.
Čteme a hrajeme si v knihovně 
– akce pro školní družinu. Začátek ve 

14.00 hod. pobočka Gen. Svobody.
6.10. Promítání filmu dánského režisé-
ra F. P. Poulsena KREV V MOBILECH.  
Od 18.00 hod. pobočka Seiferta.
20.10. Dodatečně proběhne k Týdnu 
knihoven autorské čtení klienta San-
té Jakuba Petříka, a to od 16.00 hod. 
v oddělení hudby a umění. V pořadu 
vystoupí redaktorka Hana Kuchařová 
a herec NDM Ostrava Jan Fišar.
V průběhu týdne knihoven bude při-
praven také malý literární testík Hlášky 
z knih (pobočka Gen. Svobody), kvíz 
o knihovně (pobočka Seiferta), vědo-
mostní soutěž Knihy z vaší knihovny 
(pobočka U Jeslí), výstavka knih Z po-
kladu našeho skladu (půjčovna pro do-
spělé Šrámkova) a zahájena výtvarná 
soutěž pro děti o plný pytel sladkostí 
na téma Můj kamarád z knížky (poboč-
ka Dělnická).

Týden knihoven je tady

Mateřská škola v Balzacově ulici děku-
je Nadaci ČEZ za podporu v projektu 
Moderní výukou zvýšit prestiž v MŠ. 
Finanční příspěvek činil 230 tisíc ko-
run. 
Děti z Mateřské školy Balzacova mo-
hou díky získaným pěnězům v letošním 
školním roce pracovat  s interaktivními 
tabulemi ActivBoard s tabletem.  
Modernizace výuky prostřednictvím 
interaktivních tabulí zvýší prestiž vzdě-
lávání v mateřské škole,  prohloubí 
nejen aktivní zapojení pedagogů do 
výuky, ale také samotných dětí při 
tvorbě digitálních učebních materiálů. 
Účinnost nových metod v předškolním 
vzdělávání posílí sebevědomí dětí, 
dovednost manipulace s tabulí jak ru-
kou-dotykem, tak s využitím elektronic-
kých per. Dnes je již samozřejmostí, že 

interaktivní tabule najdete v každé zá-
kladní škole. Z tohoto důvodu je naším 
záměrem nabídnout dětem předškol-
ního věku možnost seznámení s vyu-
žitím interaktivní tabule před začátkem 
nástupu k základnímu vzdělávání. 
Škola se mění, také díky projektům, 
k nepoznání a snahou je zvyšovat 
úroveň samotného předškolního vzdě-
lávání moderní technikou. Bohužel v 
současné době není otevřen přístup k 
evropským fondům pro mateřské školy 
a také různé nadace zapomínají, že 
mateřské školy jsou součásti školské-
ho zákona. 
Prostřednictvím grantů si škola vylep-
šuje jak interiér, tak exteriér. V součas-
né době čekáme, zda budeme úspěšní 
projektem v Regiograntu  společnosti 
ArcelorMittal Ostrava.

MŠ Balzacova: Nadace ČEZ podpořila 
projekt modernizaci výuky

Nové interaktivní tabule zvyšují vyučovací komfort.  Foto: Archiv MŠ

Pravidelný program:
Úterý: od 14 do 16 hodin - pod vedením p. Przeczkové si vytvoříte drobné před-
měty z keramiky, vizovické pečivo, naučíte se drátkovat, malovat na textil
Středa: od 10 do 12 hodin - pod vedením p. Adamové se můžete naučit nebo 
případně zdokonalit v dovednosti šití, od 14 do 16 hodin si můžete trénovat 
mozek u karetní hry taroky
Čtvrtek: od 9 do 11 hodin - pod vedením zkušených lektorů si můžete zlepšit 
fyzickou kondici chůzí s holemi Nordic Walking. Od 14 do 16 hodin se pod ve-
dením p. Szostkové můžete naučit ubrouskovou techniku, batikovat, vyšívat, 
tkát, plést i šít 
Pátek: od 9 do 11 hodin - pod vedením Ing. Gaurové se můžete naučit vyrábět 
originální šperky 
V měsíci říjnu 2011 jsme pro Vás dále připravili:
pondělí 3. 10. 2011 - od 15 hodin přednášku p. Gelnarové z folkloristiky na 
téma „Sklizně a obřady (žně, trnkobraní, dočesná, vinobraní) “ za hudebního 
doprovodu p. Mrázkové
středa 5. 10. 2011 od 9,30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma „Kardio-
vaskulární potíže, celostní medicína“
středa 19. 10. 2011: od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma „Kloubní 
onemocnění, nemoci nervového původu“
úterý 18. 10. 2011: od 15 hodin přednáška Mgr. Kolkové „Historie Těrlicka“
Další informace získáte na nástěnce umístěné přímo v budově centra volnoča-
sových aktivit.

CVA - Centrum volnočasových aktivit
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
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Neděle 16.10. 
v 15 hodin  
loutkový sál KDPB

POHÁDKY 
ZE STARÉ 
PRAHY
Divadlo
Evy Hruškové Praha
V tomto pohádkovém,

úsměvném i poučném 
představení se děti dovědí

více o našem hlavním
městě.

Vstupné: 55 Kč

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

v den večerního programu do 19 h., mimo otevírací dobu výstavu zpřístupní zájemcům

pracovník informací, vstupné dobrovolné

výstava obrazů - krajiny, zátiší, portréty
členů havířovské výtvarné skupiny KVAŠ, host Raduza

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov pořádá

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov
10. 10. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

Radek Folwarczny: CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA 80 DNŮ

18.10. v 19.00 hodin - velký sál KDPB

Pražský komorní balet 
Okna do duše

představení 
přeloženo z května

● STABAT 

● DOTEKY SNÁŘE 
● TOBĚ ZTRACENA

● DIVOCÍ KONĚ

Vstupné 150 Kč 

KD P. Bezruče 596 808 015

Spol. dům 596 811 211, Radost 599 525 282

Předprodej:

199/11

Radomír Kolek Emílie Nezhodová

Josef Čmiel
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vernisáž ve čtvrtek 6. 10. od 17 hodin, výstava potrvá do 30. 10. 2011
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4.10. 3 
(DREI, Německo 2010, 119´, do 15 let nepří-
stupný, milostný příběh, titulky) 
Milostný příběh, ve kterém nechybí smysl pro humor,
nečekané zvraty a překvapení, je natočen s dynamikou
a s citem pro výtvarnou stránku. Každá část příběhu
zapadá do dokonalé mozaiky, ve které se osudy tří hlav-
ních hrdinů propojí. Režie: Tom Tykwer    

11.10. MR. NICE
(Velká Británie/Španělsko 2009, 121´, do 15 let nepří-
stupný, hořká komedie, titulky)
Film je založen na skutečném příběhu Howarda Markse,
držitele diplomu z Oxfordu, který se stal hlavním dovoz-
cem marihuany v šedesátých letech ve Velké Británii
a podařilo se mu uniknout na čas z vězení tím, že před-
stíral, že je agent MI6. Stal se také bojovníkem za legali-

zaci marihuany, díky čemuž se objevil i na kandidátce
do parlamentu. Režie: Bernard Rose 

18.10. JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT 
(JACK GOES BOATING, USA 2010, 89´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky) 

Jack je řidičem limuzíny, který sní o práci v newyorské
hromadné dopravě a miluje reggae. Většinu času tráví se
svým spolupracovníkem a nejlepším přítelem Clydem

a jeho ženou Lucy. Ti Jacka seznámí s Connie, která
s Lucy pracuje v brooklynském pohřebním ústavu.
Connie má na svého nového přítele dobrý vliv …
Režie: Philip Seymour Hoffman    

25.10. BIUTIFUL 
(Španělsko/Mexiko 2010, 148´, do 15 let nepřístupný,
drama, titulky) Nový film mexického režiséra Alejandra
Gonzáleze I nárritu (Amores Perros, 21 gramů, Babel)
BIUTIFUL s hvězdou (nejen) španělského filmu Javie-
rem Bardemem v hlavní roli. Ten za svůj výkon získal
Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Příběh ukazuje
životní cestu Uxbala, konfliktního bývalého narkomana,
který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, dušev-
nem, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebez-
pečným podsvětím moderní Barcelony.

Vstupné: 80 Kč, členové FK - 60 Kč  
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Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h - loutkový sál KD P. Bezruče
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20. - 23. 10. - loutkový sál KD Petra Bezruče

Program:

20.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 92´
● Psyche: Hollow Caves/Psyche: Dutá jeskyně (UK, 13´) 
● Skoky víry (UK, 4´) ● Adrenalin cup 2011 (ČR, 30´) 
● Wild Kamchatka/Divoká Kamčatka (Německo, 45´)
v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 93´
● Trou de Fer/Železná diera (SK, 56´)
● Huber Brother/Bratři Huberovi (Německo, 26´)     
● Chimarea (Kanada, 7´)
● South Safari 2010-Night Dive (ČR, 4´)

21.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 95´
● Psyche: The Prophet/Psycho-Prorok (UK, 43´)   
● Jako staří argonauti (ČR, 26´)
● Separation (ČR, 26´)

v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 86´
● Le monde Bašton Rébuffat/Svět Gastona Rébuffata (Francie,

52´) ● Annapurna/La clave-Annapurna/Klíč (Španělsko, 28´)
● Nordix Boží Dar (ČR, 6´)

22.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 91´
● Beat Kammerlander (Německo, 12´) 
● Zrušíme tělocvik (ČR, 25´)
● Refresh (USA, 54´)
v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 89´
● The Weiss Machine (USA, 19´) ● Řeka divokých koní (ČR, 30´)
● Snowporning The 10th movie (ČR, 40´) 

23.10. v 17.30 h - délka promítaného bloku celkem: 85´
● Tenkrát v ráji, aneb Damals im Paradies (ČR, 49´)
● SugarBeat (ČR, 31´) ● Kypr-Larnaka 2011 Zenobia (ČR, 5´)
v 19.30 h - délka promítaného bloku celkem: 92´
● Psyche: Oceans of Fear (UK, 9´)
● South Safari 2010-Salem Expres (ČR, 9´)
● Adam Raga v tichu (Španělsko, 3´) ● Insomnia (Rakousko, 7´)
● Cesta kolem světa plachetnicí Sayonara (ČR, 11´)
● Ratunek nadchodzi z Nioba/Záchranáři přichází z nebe

(Polsko, 53´)                             Vstupné: 65 Kč, členové FK 45 Kč 
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27.10. v 16.00 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče

KARAMAZOVI
(ČR/Polsko 2008, 110 minut, drama) Originální adaptace Dostojevského, ve
které nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace. Film se může
pochlubit již třetí cenou kritiky. Na karlovarském festivalu si film odnesl Cenu
mezinárodní filmové kritiky FIPRESCI. Cenu filmových kritiků vyhrál snímek

v roce 2009 na udílení prestižních filmových cen Český lev, kde byl vyhlášen

nejlepším filmem roku 2008 (v hlavních kategoriích nejlepší režie pro Petra

Zelenku a nejlepší film pro producenta Čestmíra Kopeckého). Naposledy

obdržel cenu české filmové kritiky Kristián na Febiofestu. Režie: Petr Zelenka

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma
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25. 10. v 19.00 hod. - velký sál KD P. Bezruče

Federico Garcia Lorca: DŮM  DONI  BERNARDY
ČESKÁ SCÉNA - pro skupinu HAA    

Městské kulturní středisko Havířov zve děti od 2 do 15 let

do pohybových a modelingových 
kurzů STUDIA ABC

Bližší informace: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090

e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz 
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Na přelomu srpna a září 2011 se Havířov
stal hostitelem významného floristického
svátku - Mistrovství Evropy profesionálů ve
floristice EUROPA CUP 2011.

Toto mistrovství se koná od roku 1967, nej-
prve bylo pořádáno každé dva roky, později
přešlo na podobný model jako olympiáda
a koná se každé čtyři roky. Pořadatelem této

prestižní floristické soutěže již bylo Němec-

ko, Francie, Švýcarsko, Řecko, Itálie, Nizoze-

mí, Belgie, Španělsko, Rakousko či Slovin-

sko, ale ještě nikdy nebyla pořadatelem

Česká republika.
O tom, že nejmladší město České republi-

ky Havířov je tím pravým místem pro konání
17. ročníku soutěže EUROPA CUP rozhodla
na základě prezentace našeho města Valná
hromada mezinárodní organizace Florint na
podzim roku 2009. Prakticky od té doby pro-
bíhaly přípravy tohoto významného floris-

tického svátku. Důslednost v přípravě a její

nepodcenění se vyplatilo. Organizace fungo-

vala na výbornou a výsledkem bylo nadšení

a pochvaly jak ze strany soutěžících a jejich

realizačních týmů, tak ze strany porotců,
zástupců mezinárodní organizace Florint,
novinářů a odborné veřejnosti.

Samotnému soutěžení předcházely dva
dny přípravy, soutěž se pak skládala ze šesti
úkolů, které soutěžící absolvovali 2. a 3. září.
Následoval výstavní den, kdy se na výtvory
pěti disciplín přišlo do Městské sportovní

haly podívat několik desítek tisíc návštěvníků

z celé Evropy.

Mimořádná příloha Radničních listů říjen 2011 

Havířov 31. srpna - 5. září

Foto: Josef Talaš
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Úkol č.1:

Symfonie 
v květech
Velká soutěžní hala 
v Městské sportovní hale

- 120 minut

Soutěžící se v této disciplíně

inspirovali dílem jednoho z nej-

lepších českých hudebních

skladatelů všech dob Antonína

Dvořáka, jehož 170. výročí

narození si letos připomínáme.

Velká prostorová květinová

práce ve volném stylu měla

evokovat dílo hudebního veli-

kána - symfonické básně, kan-

táty případně opery.

Floristé obdrželi pro inspiraci

knihu o životě a díle Antonína

Dvořáka.
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Úkol č.2:

Vítejte v mladém městě
Malá soutěžní hala v Městské sportovní hale - 90 minut

Druhá disciplína Vítejte v mladém městě představovala květinovou dekoraci stolu a měla odrážet

nejmladší české město Havířov. Důležité bylo, aby aranžmá obsahovalo gerbery, které jsou jedním

z malých atributů pořádajícího města. Soutěžící dekoraci vlastně tvořili na přivítanou se svým hostite-

lem. Představu o městě si účastníci klání udělali z brožury, DVD a dalších materiálů, které obdrželi.
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Úkol č.3:

Svatební kytice 

v barvách loga soutěže
Velká soutěžní hala v Městské sportovní hale - 60 minut

V žádné floristické soutěži by nemělo chybět svatební téma.
Nejinak tomu bylo na Europa Cup 2011, kde bylo třetím úkolem

pro přítomné floristy vytvořit Svatební kytici v barvách loga

soutěže. Barevnou inspiraci soutěžící čerpali z CD s manuálem
loga Europa Cup 2011, zbytek byl ponechán na jejich představi-
vosti a umu. Přípustné barvy a jejich odstíny pro květiny

a rostliny byly: žlutá, oranžová, červená a zelená.
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Určitě dokážete posoudit úroveň soutěží,

mnoha se osobně zúčastňujete ať již jako

soutěžící nebo i porotce. Jak se vám líbilo

17. mistrovství Evropy profesionálních

floristů v Havířově?

Úroveň letošního ročníku EUROPA CUP byla

opravdu vysoká. Soutěž byla velmi dobře organi-

začně zajištěná a z pohledu soutěžícího musím

říci, že po celou dobu konání akce nevznikl jedi-

ný problém, který bych musel řešit. A tak jsem se

mohl plně věnovat vlastní floristické přípravě

a soutěžení. Výborná organizace jistě přispěla

i k tomu, že v Havířově všichni soutěžící před-

vedli perfektní výkony. Díky těmto dvěma ukaza-
telům nastavili organizátoři v Havířově laťku pro
ostatní soutěže opravdu hodně vysoko, a tak

organizátoři dalšího ročníku mají před sebou

opravdu těžký úkol, aby nastavenou úroveň ales-
poň zachovali.

Získal jste osmé místo, ale s velmi vyso-

kým bodovým hodnocením, které by na

jiných soutěžích nebo evropských šampio-
nátech na vítězství stačilo. Nemrzí vás to?

Myslím, že mé umístění je krásné. Všechny

soutěžní práce, které bylo možné zhlédnout, byly

výborné a práce poroty byla opravdu nezávidě-
níhodná. Během celé soutěže jsem nasbíral
spoustu cenných zkušeností, které člověk jinak

získat nemůže. A to je pro mě největší ocenění.

Která disciplína se vám aranžovala nejlé-
pe? Můžete trochu okomentovat svá bodová
hodnocení v jednotlivých disciplínách?

Tak mezi moji nejlepší disciplínu patřilo Pře-
kvapení. Vytvářeli jsme dárkovou kytici pro hlav-

ního sponzora soutěže. Já se vždycky na jakékoli
soutěži těším na vazbu kytice, a proto mě po-
těšilo, že se tato floristická práce objevila

v poslední disciplíně letošního evropského
mistrovství. Sledování bodového hodnocení

v jednotlivých disciplínách mi pomůže při mých
dalších soutěžích, kde se budu moci vyvarovat
některých nedostatků.

Vaše plány do budoucna? Uvažujete třeba

o účasti na 18. ročníku EUROPA CUP za čtyři

roky?

Plánů do budoucna mám spoustu. Některé se

týkají účasti na dalších floristických soutěžích,

jiné se týkají i dalšího rozvoje mého podnikání.

Samozřejmě, že bych chtěl dále pokračovat

v tom, aby lidé měli možnost vidět a obdivovat

krásu floristiky a seznamovat se s novými trendy

v této oblasti. Začínáme například pracovat na

květinových projektech, které, jak doufám, mé

fanoušky i ostatní příznivce floristiky potěší.

O všech akcích se všichni včas dovědí prostřed-

nictvím mým webových stránek a sociálních sítí.
A samozřejmě - pokud získám důvěru - budu

velmi rád Českou republiku reprezentovat i na

18. EUROPA CUP.

Českou republiku reprezentoval na 17. mistrovství Evropy 
profesionálních floristů EUROPA CUP 2011 
šestadvacetiletý Jaromír Kokeš z Brna.
Vybojoval osmé místo. Jaký byl Europa Cup jeho očima? 
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Úkol č.4:

Od uhlí ke květům
Náměstí Republiky - 45 minut

Od uhlí ke květům byl soutěžní úkol, ve kterém účast-

níci vytvářeli aranžmá z hrnkových rostlin pro výzdo-
bu centra města. Květinová dekorace je určena k
vystavení pod širým nebem, a musí proto vydržet

všechny případné povětrnostní okolnosti. Veškerý

materiál poskytoval organizátor, aranžmá mohlo mít
velikost až 3x3 metry.
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Úkol č. 5:

Klobouk 
pro Lízu Doolittleovou
Velký sál Kulturního domu Petra Bezruče - 30 minut
V průběhu galavečera měli soutěžící za úkol vytvořit přízdobu na klobouku,
který by si hlavní hrdinka muzikálu My Fair Lady vzala u příležitosti návště-
vy dostihů v Ascotu. Klobouky musely být „nositelné“, splnění této podmín-
ky prověřovaly po vyhlášení výsledků v Kulturním domě Petra Bezruče
modelky, které se v kloboucích pohybovaly celý večer.

Úkol č. 6:

Překvapení
Velký sál Kulturního domu Petra Bezruče - 50 minut
Poslední úkol pro soutěžící evropského mistrovství v aranžování květin nesl
název Překvapení a zadání bylo překvapením až do poslední chvíle. Úkol
vytvořit kytici inspirovanou logem generálního sponzora soutěže
- společnosti MC Green byl totiž podrobně specifikován v zadání až před
samotným zahájením poslední disciplíny a byl soutěžícím předán společně
s materiálem pro tvorbu aranžmá.
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Vítěz je jen jeden
Dlouhý Galavečer v Kulturním domě Petra Bezruče završilo vyhláše-

ní výsledků 17. mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011.

Šestičlenná porota rozdávala body a u každé disciplíny hodnotila

nápad, barvy, kompozici a techniku. Výsledky byly sečteny až po

všech šesti disciplínách, v průběhu soutěže ani porotci netušili, kdo

průběžně vede. Vítězkou se stala Natalia Zhizhko z Ruska ziskem

484,13 bodu, druhá skončila Niina Minkkinen z Finska (478,6 bodu),

třetí příčka patří Neilu Whittakerovi z Velké Británie (469,12 bodu).

Cenu diváků získal Araik Galstyan z Arménie. Český reprezentant

Jaromír Kokeš vybojoval ziskem 450,72 bodu osmé místo.

Jaromír Kokeš, ČR - 8. místo

Neil Whittaker, GB - 3. místo

Natalia Zhizhko, Rusko - 1. místo

Niina Minkkinen, Finsko - 2. místoAraik Galstyan, Arménie - cena diváků
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD P. Bezruče - loutkový sál

1.10. 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 svě-
domí. 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

1. - 2.10. v 17.45 h 

CAPTAIN AMERICA: 
PRVNÍ AVENGER     
(CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER, USA
2011, CP 4.8. 11, 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 předpokla-

dem je zarputilost, s jakou se nechává opakovaně

vyhazovat od odvodových komisí. Ta ve finále roz-

hodne o tom, že ho vyberou jako vhodného kandi-

dáta pro unikátní vědecký experiment, který má

Americe produkovat Supervojáky. Vstupné: 82 Kč

1. - 2.10. ve 20.00 h

3. a 5.10. v 17.45 h 

ve středu 5.10. též v 9.00 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)
6. - 9.10. v 17.45 h 

SUPER 8 
(USA 2011, CP 8.9. 11, 112´, přístupný, sci-fi, české
znění, DD) Když se skupinka teenagerů rozhodne

na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor,
ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsled-

ný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden
z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J.
Abrams (série Ztracení, Mission: Impossible 4)

spojil síly s nej-větším hollywoodským expertem
na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a spole-

čně natočili film, při jehož sledování si nutně vzpo-
menete na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká
setkání třetího druhu. Vstupné: 77 Kč

6. - 9.10. ve 20.00 h 

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 
(HORRIBLE BOSSES, USA 2011, CP 4.8. 11, 98´,
do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD) 
Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi
a Daleovi denní dřinu v práci snesitelnou, by byla
rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach. Podat
výpověď je bohužel nemožné, takže s podporou
více než malého množství drinků a pár pochyb-
ných rad od bývalého trestance si tři kamarádi
vymyslí komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“
plán, jak se navždy zbavit svých nadřízených.
Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Bate-
man, Julie Bowen, Kevin Spacey, Jamie Foxx aj.

Vstupné: 77 Kč
7. - 8.10. v 15.30 h

RANGO 
(USA 2011, 107´, přístupný, animovaný/rodinný/
dobrodružný, české znění, DD)
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného
chameleóna, který na svých cestách zažije nejen

spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale potká i něko-

lik nových přátel a pozná, že právě oni jsou na světě

velmi důležití. Vstupné: 62 Kč

12.10. v 9.00 a 17.45 h 

JANA EYROVÁ
(UK 2011, CP 28.7. 11, 120´, do 12 let nevhodný,
romantický/drama, titulky DD)

Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čte-
nářů a diváků po celém světě, si nyní díky novému

a odvážnému zpracování nachází cestu k nové

generaci. Film vypráví životní příběh Jany Eyrové
prostřednictvím flashbacků, které mapují drama-
tické a pohnuté situace, jež zoufalou a vyděšenou

mladou ženu přivedly až do domu duchovního

otce Johna Riverse, v jehož harmonické domác-
nosti se chce nadobro odstřihnout od minulosti.

Vstupné: 77 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

14. - 15.10. v 17.45 a 20.00 h
17. a 19.10. v 17.45 h 

ve středu 19.10. též v 9.00 h                 

OŠETŘOVATEL 
(ZOOKEEPER, USA/ 2011, CP 1.9. 11, 104´, přístup-
ný, širokoúhlá/komedie, české znění, DD)
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého

laskavého ošetřovatele Griffina. Griffin, kterému je
příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti

ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít
dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si
zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky roz-

hodnou porušit svá prastará pravidla mlčení
a odhalí své největší tajemství: umí mluvit!

V hlavní roli Kevin James.
Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

14. - 15.10. v 15.30 h

JAK VYCVIČIT DRAKA
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON, USA 2010, 98´,
přístupný, širokoúhlá/animovaná/rodinná/komedie,
české znění, DD) Viděli jste už trojrozměrného draka?
A Vikinga? Nejnovější dobrodružství se odehrává na
drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové
a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.

Vstupné: 62 Kč
24. a 26.10. v 17.45 h
ve středu 26.10. též v 9.00 h                       

ZROZENÍ PLANETY OPIC 
(RISE OF THE PLANET OF THE APES, CP 11.8. 11,
USA 2011, 105´, do 12 let nevhodný, akční sci-fi, titul-
ky, DD) Místo evoluce … revoluce. Chtěli jsme zdo-
konalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozi-
ci pánů tvorstva. Zrození planety opic barvitě
a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás
na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti.
Remake kultovní klasiky je unikátní v tom, že je
z větší části líčen z pohledu opic, a také tím, že

v něm nehrají herci v maskách, ale primáti, kteří

jsou jako živí. Vstupné: 77 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)
28. - 31.10. v 17.45 h

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
(JOHNNY ENGLISH REBORN, Velká Británie/Izra-
el/Francie/Japonsko/ 2011, CP 13. 10. 11, přístupný,
akční/komedie, titulky) Kdo zachrání Její veličen-

stvo britskou královnu, když agent 007 James

Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety

dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské

ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.

Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana

Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořád-

ným rejstříkem grimas a silným magnetem na

katastrofy všeho druhu. Vstupné: 77 Kč

27. - 30.10. ve 20.00 h

DRIVE 
(USA 2011, CP
15.9. 11, 95´, 
do 15 let nepří-
stupný, akční,
titulky, DD)
Říkají mu Řidič.
Přes den je fil-

movým kas-

kadérem, po
nocích si přivy-

dělává jako nájemný řidič zločineckých gangů.

Nezajímá ho, o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí

se nocí s policejními vozy v zádech …                     
Vstupné: 77 Kč

28. - 30.10. v 15.30 h

RIO 
(USA 2010, 96´, přístupný, animovaný/dobrodružný/
rodinný/komedie, české znění, DD) Film Rio je příbě-

hem vzácného papouška jménem Blu, který žije na
malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří

nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila
před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko
ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do

zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy
nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domo-

va se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit
kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit
Lindě jako její osobní budík …                      

Vstupné: 67 Kč
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Po dobu rekonstrukce KD L. Janáčka - kino přeloženo do loutkového sálu KD P. Bezruče
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KD Leoše Janáčka - KDLJ 

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

● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna po dobu rekonstrukce uzavřena
● 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.

SPOLEČENSKÝ DŮM - SD
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3.11. v 19 h. - velký sál KDPB

VŠE O MUŽÍCH 

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

6.11. 17 - 22 h. - Společenský dům
TANEČNÍ VEČER - Duo Iveta a Jarek

16.11. v 19 h. - KD Radost 
Graffovo kvarteto
Igor Ardašev - klavír 

20.11. 17 - 22 h. - Společenský dům

KARAOKE  B. Kubis

24. 11. v 18.00 h. -  loutkový sál KDPB 

Vietnam, Laos - přednáška Radima Ptáčka
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Taneční večer 
                                                   

  

    
9. 10.  neděle 17 -  22 h. Duo Elton           Vstupné 40 Kč 
 

ve Společenském domě Havířov 

Mezinárodní varhanní festival 

VOX ORGANI 2011 
KD Radost, začátky v 19.00 hodin
5. října     Stanislav Šurin (Slovensko) - varhany 

16. října    Michel Colin (Francie) - varhany 

Vstupné:  dospělí 165 Kč
studenti a důchodci 95 Kč

Grafika
Radek Cichy
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Neděle 2.10. v 15.00 h - KD Radost

JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ 
Divadelní společnost HP Praha

Příběh moudré a spravedlivé víly, která Matěje s Andělkou odmě-

ní za dobrý skutek kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od víly
Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí anebo smůlu? Veselý
pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že

i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne chamti-

vost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou.
Vstupné: 50 Kč
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provoz z technických důvodů uzavřen
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a 20 let Armády spásy v Havířově

Portrétní fotografie vystavuje 

Jaroslav Kocián
vernisáž v úterý 4. 10. od 18.00 hodin

výstava potrvá do 30.10. 2011

výstava končí 30. 10. 2011
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BASKETBALOVÝ NÁBOR
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!

Basketbalový oddíl dívek BK Havířov přibírá nové dívky narozené
v letech 2000 až 2003

Podrobnější iformace: 
tel. 604 841 394,  604 638 768

www. bkhavirov.cz

Oddíl atletiky TJ Start Havířov ve spolupráci se ZŠ M. Kudeříkové pořádá nábor 
mladých atletů v kategorii atletická přípravka (7 – 10 let)
Popularita atletické přípravky v našem městě stále roste. I přes stoupající zájem 
rodičů však stále nabíráme nové atletíky. Tréninky přípravky probíhají v pondělí 
a ve středu od 14.00 do 15.20 hodin na školním hřišti nebo v tělocvičně ZŠ M. 
Kudeříkové. Kontaktní osoba: M. Ončová (tel.: 777 755 817), e-mail: oncova@-
seznam.cz
žactvo (10 – 15 let): Nabízíme všeobecnou atletickou přípravu pod dohledem 
zkušených trenérů. Výborné materiální zázemí (atletické hřiště a tělocvična s 
umělým povrchem, kompletní atletické vybavení). Vybraný kolektiv mladých at-
letů a možnost účastnit se soutěží po celé ČR. Kontaktní osoba: J. Polášek (tel.: 
724 793 968), e-mail: jendapol@centrum.cz
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Nabízí ve školním roce 2011/12 dětem i dospělým 78 kroužků a kurzů. 
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 hodin.
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ASTERIX - středisko volného času Havířov

ASTERIX – středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město 
tel.: 59 681 11 75 , info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 

Keramický ateliér: pro 1. - 9. třídu, cena 800,- Kč
Keramika na ZŠ 1. máje: základy keramiky, 800,- Kč
Výtvarné řádění: pro 1. - 7. třídu, základy kresby a malby, 550,- Kč
Veselé Barvičky: od 5 let, společná výtvarná hra, 500,- Kč
Tvoříme společně s dětmi: pro MŠ a žáky 1. tříd, nové výtvarné techniky, 1000,- Kč
Cvičíme s Asterixem: pro 2. – 9. třídu, 400,- Kč
Zlatý řez: kresba, malba, grafika, 500,- Kč
Kytara: akordy, písně, 600,-Kč
Modeling: základy 400,- Kč
pro mládež a dospělé 3 měsíční kurzy: 450,-Kč 
- Keramiky - hlína, glazura, engoba, točení na kruhu 
- Smaltu a smaltovaného šperku
- Kresby a malby na hedvábí
Info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153
Železniční modeláři: od 12 let, 600,- Kč 
Dračí doupě: 9 - 18 let, fantasy hra, 450,- Kč
Chobot: 7 - 10 let, příroda, zvířata, 400,- Kč
Chlupáči: 11 – 15 let, péče o zvířata, soutěže, 400,- Kč
Kynologický: 11 – 18 let, práce s vlastními psy, poslušnost, agility, 450,- Kč
Turistický: 9 – 18 let, vycházky do přírody a výlety, 400,- Kč
Chovatelský: od 6 let, pro mladé chovatele mazlíčků, 400,- Kč
Kutilové: od 8 let ...práce s papírem, dřevem a jinými materiály 500,- Kč
Svět her: od 7 let, hry, 500,- Kč 
Šikovné ruce: od 6 let, výroba drobností z různých materiálů, 500,- Kč
Info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
Dramaťák: 10 - 15 let, maňáskové divadlo, pantomima, dramatika, 400,- Kč
Kuchtík: 9 - 14 let, vaření, pečení, stolování, dekorace, 500,- Kč
Break dance: 12 - 18 let, moderní taneční styl, 500,- Kč
DNś crew: 8 - 18 let, děvčata street dance, disko, moderna, scénika, 500,- Kč
Electro dance: 9 - 18 let, netradiční taneční pohyb, 500,- Kč
Rarášek: od 5let, pohybové aktivity přiměřené věku, 360,- Kč (září – květen) 
Deskové hry: pro děti a mládež, turnaje, soutěže, 500,- Kč
Tábornické dovednosti: od 8 let, příprava na pobyt v přírodě a turistika, 400,- Kč
Info: e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu, mobil: 739 669 763
Next Aerobic Stylers mini I.: od 5 do 8 let, základy, účast na soutěžích v choreogra-
fiích, 600,- Kč
Next Aerobic Stylers mini II.: od 3. – 5. tříd, základy a účast na soutěžích, 600,- Kč 
Next Aerobic Stylers I.: pro pokročilé, účast na soutěžích, 650,- Kč
Next Aerobic Stylers II.: pro mírně pokročilé, účast na soutěžích, 650.- Kč
Florbal: pro holky i kluky na ZŠ 1. máje v úterý, cena 250,- Kč
Míčové hry: základy volejbalu, fotbalu, vybíjené, basketbalu aj. na ZŠ 1. máje, 
250,- Kč
Stolní tenis: pro neregistrované hráče jakéhokoliv věku, 550,- Kč
Sebeobrana: 6 – 17 let, cvičební prvky taekwon-do, 400,- Kč
„Up & down“ streetdance group mini: 5 - 9 let, disko dance, disko show a hip-hop, 
600,- Kč 
„Up & down“ streetdance group: 9 - 17 let, disko dance, disko show a hip-hop, 
500,- Kč
Sedmikrásky: mažoretky od 6 do 17 let, 500,- Kč
Dynamic & Slow Dance: taneční kroužek pro děti od 12 let, 300,- Kč
Aerobic pro dospělé: každé pondělí 18.00 – 19.00 hod. 
Info: Lenka Byrtusová, mob.: 603 438 726, lenka.byrtusova@svcha.eu

Úterý 4. 10. 2011 v 18 hodin vernisáž obrazů - John David Lloyd 
„ ANOTHER SIDE“
Středa 12. 10. 2011 v 17 hodin autorské čtení k desetiletému výročí literární 
skupiny SPI - „Jak Havířov přichází o básníky aneb deset let, které neotřásly 
nikým“
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST v GALERII SPIRÁLA 
Čtvrtek 20. 10. a 27. 10. 2011 v 18 hodin. Možno se přihlásit osobně do 
7. 10. 2011 v Galerii Spirála, Dělnická 18, Havířov-Město nebo elektronicky 
na emailové adrese galerie.spirala@seznam.cz. V měsíci říjnu se naučíte 
vázat věnečky. Kurzy povedou profesionální aranžérky a floristky. Zaváděcí
cena kurzu 200,- Kč včetně veškerého materiálu a pomůcek k výrobě.

Galerie Spirála
Dělnická 18, Havířov - Město 

Nabídka zájmové činnosti
ASTERIX – středisko na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel. 59 681 10 31, www.asterix-havirov.cz, info@svcha.eu

Letečtí modeláři: 6 - 18 let, pro začátečníky i pokročilé, 600,-Kč.
Kuchtíci: 6 - 15 let, pro děvčata i chlapce. Ochutnejte svět!, 350,-Kč (+ vlastní suro-
viny)
Plastikoví modeláři: 7 - 18 let, pro začátečníky i pokročilé, 500,-Kč
Dřevomodeláři: pro malé kutily 6 -18 let, aj. Schůzky po a stř pouze v liché týdny, 
550,-Kč
Divadelní kroužek: 7 - 18 let. Základy divadelního umění, 400,-Kč
Moderní dívka: 7 - 15 let, oděvní a bytové doplňky, 400,-Kč
Šikulové: rukodělný kroužek pro nejmenší děti z 1. a 2. tříd i pro šikovné předškoláky, 
400,-Kč
Modelky a vizážistky (vizážisté): pro dívky i chlapce 1. - 9. tř., 400,-Kč
Aerobik 1: pro děvčata 1. - 5. tříd, vystoupení, příp. soutěže, 300,-Kč
Aerobik 2: pro děvčata od 5. třídy, čtvrtek, pátek ,300,-Kč
Základy hry na kytaru: základní akordy, písničky, rytmika. Pro začátníky i pokročilé, 
úterý, 550-Kč.
Angličtina: doučování a příprava k přij. zkouškám a maturitě, čtvrtky, limitovaný počet 
členů
Info: lenka.vaculikova@svcha.eu 
Keramika I, II, III: od 6 let, 600,-Kč 
Fatima: 6 - 12 let, orientální tance pro dívky, 350,-Kč
Hopsalenky: všestranné cvičení pro děti od šesti let, 350,- Kč
Tvořivky: výrobky pro sebe i přátele a rodinu, čtvrtek, 500,- Kč
Barevná paleta: výběr výtvarných technik, 550,- Kč
Lentilky: od 6 let, soutěže, sport, výtvarka, tvoření různých dárků, středa, 500,- Kč
Středověký hrad: od 7 let, pro ty, kteří se chtějí stát rytíři a princeznami, středa, 
500,-Kč
Čtyřměsíční keramický kurz pro dospělé: vedoucí Jarka Rybová - začátek 1. týden 
v říjnu a 1. týden v únoru. Pondělky 17.00 – 19.00, 480,- Kč
Info: lenka.vavreckova@svcha.eu
Elektro lego I. a II.: od 7 let, schůzky úterý a čtvrtek vždy od 16.00, cena 500,- Kč
Lego robot - pro ty, kteří se své lego nebojí rozhýbat pomocí PC, od 10let, cena 550,- 
Kč
Programování: odhal tajemství aplikací a základů programování, od 9 let, cena 390,- 
Kč
Digitální fotografie: nauč se lépe pracovat se svým foťákem, 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 11let, 
cena 500,- Kč 
Geocaching: fandíš-li turistice i GPS, 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, od 9 let, cena bude upřes-
něna
Info: zdenek.keclik@svcha.eu, 

Letní jógové cvičení skončilo
Pravidelným místem setkání tentokrát nebyla Městská sportovní hala, kde probí-
hala rekonstrukce. Cvičení se přesunulo do tělocvičny SPŠ stavební na Kollárově 
ulici. 
Oddílu jógy při Slavii Havířov a jejím kvalifikovaným cvičitelům byla již po dvacáté
osmé svěřena k zajištění „Letní regionální akce SPV (sportu pro všechny)“. Pěti-
členný výbor oddílu spolu s aktivními cvičiteli zajistili vše pro její zdárný průběh.
Programová 90minutová náplň jednotlivých vystoupení byla cvičiteli sestavena 
tak, aby vyhovovala v proveditelnosti nově příchozím zájemcům v první části pro-
gramu, a své tělo si tak připravili na zaujetí jógových pozic klasických v části dru-
hé. Závěrečná relaxace pak zúročovala vše tak, aby každý účastník po skončení 
cvičení odcházel v pohodě, cítil se dobře a radostně. Každý z osmi cvičitelů svůj 
program obohatil o zkušenosti získané doškolováním a letitou praxí. Jednotlivá 
cvičení nesla s sebou „osobní rukopis cvičitele“ a tím neopakovatelnou pestrost 
provedení.
V pondělní podvečer 29. srpna bylo pro 508 účastníků devátým závěrečným se-
tkáním ukončeno „Letní jógové cvičení 2011“ v Havířově. 
 Stanislav Adamík, oddíl jógy Slavia Havířov
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STŘEDISKO MĚSTO 
(Haškova 1)
7. 10. 15.30 hod Malování na sklo 
14. 10. 15.00 hod Tisk a malování triček 
(podmínkou vlastní tričko)
21. 10. 15.30 hod Výroba ozdob z ča-
jových sáčků
21. 10. 17.00 hod Závodění na auto-
dráze
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny – ote-
vřeno 9.00-12.00, 13.00-16.00 
26. 10. dopoledne – velká dopolední 
týmová hra „Barevná strategie“ odpo-
ledne – počítačové hry, šikovné ruce, 
vaření 
27. 10. Celodenní výlet do Beskyd do-
poledne – filmový klub, herna, venkovní 
hřiště odpoledne – internet klub, stolní 
tenis, herna 
Každou středu od 16.30 do19.00 LAN 
hry na počítačích 
Každé pondělí bouldrovací horolezecká 
stěna (17.00 - 18.00 hod mladší a 18.00 
- 19.00 hod starší)
STŘEDISKO ŠUMBARK
(Lomená 9)
14. 10. 15.00 hod Výroba draků na dra-
kiádu 
18. 10. 17.00 hod Turnaj ve šprtci pro 
starší žáky 

19. 10. 15.00 hod Drakiáda 
20. 10. 17.00 hod Turnaj ve šprtci pro 
mladší žáky 
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny – ote-
vřeno 9.00-12.00, 13.00-16.00
26. 10. Zábavná vědomostní hra  
STROM POZNÁNÍ 
26. 10. Noc ve středisku
27. 10. Výlet do Beskyd
KLUB VALDOCCO
(Boženy Němcové 3) 
30. 9. - 1. 10.  10. Valdoccká víkendov-
ka
13. 10. Turnaj v badmintonu dvojic
29. - 30.10. Výjezd na Veletrh hraček a 
sportu do Ostravy s účastí na Mistrov-
ství České republiky v tanečních hrách
Přítomnost psychoterapeuta a Ponorka: 
pátek 18.00 – 20.30 hod
Posilovna - pondělí 16.00 – 18.00 hod, 
středa, čtvrtek, pátek 17.00 – 20.00 
hod
KLUB MAJÁK
(Boženy Němcové 3)
(od 13.30 malý, od 15.00 střední, od 
17.00 velký Maják)
7. 10. Miss Majáku 2011
14. 10. Strašidýlka z Majáku
21. 10. Ať žije říjen!

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova
Čtenáře opět čeká zábavná vědomostní 
soutěž o drobné ceny. A protože v říjnu 
slavíme Mezinárodní den ochrany zvířat, 
zaměříme se na zvířata. 
V rámci Týdne knihoven bude uspořá-
dána výstava z minulosti i současnosti 
knihoven u nás i ve světě KNIHOVNY 
– JSTE SVÉHO TITULU HODNY? Sou-
časně na toto téma proběhnou besedy 
pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
A ve vestibulu knihovny si můžete pro-
hlédnout výstavu výtvarných prací z ce-
lostátní soutěže „Krásná jako kvítka.“
Dětské odd. Werichova
V říjnu pokračuje tříměsíční vědomost-
ní soutěž POZNÁVÁME SLEZSKO. Za 
správné odpovědi můžete získat další 
„slezské tolary“ na nákup cen. Vydělat je 
můžete také návštěvou doprovodné akce 
ve středu 26.10. od 10.00 hod., při kte-
ré si připomeneme zajímavé osobnosti 
Slezska. 
Pobočka Seiferta
pořádá ve středu 26.10. od 9.00 do 12.00 
hod. HELOUÍN V KNIHOVNĚ s výrobou 
strašidelných dekorací – netopýrů a stra-
šidel. 
Čtvrtek 27.10. od 13.00 do 18.00 je věno-
ván HERNÍMU MARATONU PRO PAŘ-

MENY A PAŘMENKY. Přijďte se pobavit 
u stolního hokeje, šipek, domina, blešek 
či Kloboučku hop! 
Pobočka Gen. Svobody
V úterý 4.10. od 14.00 hod. zve na výro-
bu papírových loutek. 
Ve středu 5.10. od 14.00 hod. proběhne 
akce se školní družinou ČTEME A HRA-
JEME SI V KNIHOVNĚ. V rámci oslav 
Mezinárodního dne ochrany zvířat se 
bude číst o zvířátkách, zvířátka se budou 
i vyrábět a následně si nimi děti zahrají 
prstové divadlo.
Pobočka Dělnická
Opět se otevírá možnost malým i trochu 
větším malířům vyhrát PLNÝ PYTEL 
SLADKOSTÍ. V průběhu měsíce října (3. 
– 31.10.2011) můžete nosit do této po-
bočky obrázky s tematikou MŮJ KAMA-
RÁD Z KNÍŽKY. Vaše obrázky v různých 
věkových kategoriích ohodnotí čtenáři 
knihovny a v prosinci 2011 vítěz obdrží 
Plný pytel sladkostí.
Může přijít také v pátek 21.10.  od 16.00 
do 17.00 hod. vyřešit VELKÝ PODZIMNÍ 
INTERNETOVÝ KVÍZ nebo si vytvořit 
podzimní koláž. 
Pobočka U Jeslí
V rámci oslav Týdne knihoven si můžete 
vyzkoušet své znalosti v soutěži KNIHY 
Z VAŠÍ KNIHOVNY. 

Akce pro dospělé:
Pobočka Seifertova:
Oddělení hudby a umění:
Do 21.10. potrvá výstava výtvarných prací 
Marie Szottkové CO JSEM MINULE NE-
STIHLA…
V úterý 11.10. od 15.00 hod. proběhne 
tvůrčí odpoledne pro dospělé, kde vás 
lektorka Iveta Janoušková seznámí s 
technikou RETRO DECUPAGE.
Oddělení hudby a umění a Santé-centrum 
ambulantních a pobytových sociálních 
služeb uvádějí ve čtvrtek 20.10. v 16.00 
hod. autorské čtení z tvorby klienta Santé 
Jakuba Petříka. V pořadu vystoupí redak-
torka Hana Kuchařová a herec NDM Os-
trava Jan Fišar.
Hudební oddělení vás také srdečně zve 
26.10. v 18.00 hod. na vernisáž obrazů 
Maří Magdaleny Čechové s názvem MÉ 
TOULKY KRAJINOU. V hudební části 
vystoupí žáci a studenti ze třídy Mgr. T. 
Křešové. 
Pobočka Seiferta:
V rámci Týdne knihoven je pro velké i malé 
čtenáře připraven KVÍZ O KNIHOVNĚ a 
ve čtvrtek 6.10. od 18.00 hod. promítání 
dokumentárního filmu dánského režiséra 
F.P. Poulsena  KREV V MOBILECH jako 
součást projektu Promítej i ty. Přijďte ote-
vřít oči a zjistit, co můžete udělat…

Pobočka vás také srdečně zve v úterý 
18.10. od 17.30 hod. na cestovatelskou 
besedu SEDMILETÉ PUTOVÁNÍ STO-
PEM PO ASII A AUSTRÁLII. O své zážitky 
z nejdelšího lodního stopu a Phuketského 
festivalu se s vámi podělí profesionální 
autostopař a amatérský fotograf Roman 
Vehovský. Autor představí také svou kni-
hu popisující anabázi putování – Cestou 
osudu a náhody. 
Reneta:
Ve středu 12.10. si přijďte poslechnout 
besedu s Janem Gomolou na téma PRO-
ROCTVÍ. Začínáme v 9.00 hod.
Ústředí Šrámkova:
Na říjen připravil  Fotoklub Havířov vý-
stavu fotografií Jaroslava Hrachovce s 
názvem PROSTÁ FOTOGRAFIE a kni-
hovnice půjčovny pro dospělé výstavku 
knih na téma „záliby a koníčky“ s názvem 
TEN RÁD TOTO, TEN ZAS TOHLE… K 
Týdnu knihoven si ještě můžete prohléd-
nout tematickou výstavku knih Z POKLA-
DŮ NAŠEHO SKLADU a pokračuje také 
výstava fotografií zaslaných do soutěže 
V ZIMĚ BĚŽKY, V LÉTĚ PĚŠKY, kterou 
připravila studovna.
Pobočka Gen. Svobody:
K Týdnu knihoven si mohou dospělí 
čtenáři vyluštit literární testík HLÁŠKY 
Z KNIH.

Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum
J. Seiferta 8, Havířov-Město
tel.: 596 411 206, 596 411 265
Klub pro rodiče s dětmi SRDÍČKO
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V ambulantní formě (Klub Srdíčko, který je určený rodičům s dětmi do 6 let) Vám 
můžeme být nápomocni s výchovou dítěte, jeho rozvojem (rozvoj komunikace, 
orientace, vnímavosti,…), s upevněním vztahu mezi vrstevníky. Zaměřujeme 
se na spolupráci rodiče s dítětem a dětmi mezi sebou navzájem. Rodiče mají 
možnost získat poznatky z odborných přednášek. Pracovníci jsou nápomocni při 
řešení problémů, které jsou v rodině. 

4. 10.  út  zpívánky
5. 10.  st solná jeskyně
6. 10. čt  ovoce a zelenina
11. 10.  út  zpívánky
12. 10.  st volné hraní
13. 10. čt  výroba draka
18. 10.  út  zpívánky
19. 10.  st pouštění draka
20. 10. čt  malování barvami
25. 10.  út  zpívánky
26. 10.  st cvičeníčko
27. 10. čt  co se v lese schová 
Změna programu vyhrazena.

V terénní formě Vám nabízíme pomoc s řešením sociálních problémů rodiny, 
popř. doučování dětí. Bližší informace obdržíte na tel.: 603 548 977 nebo 737 
405 373.

Komunitní centrum Armády spásy 

14. října v 17,00 hodin v kostele v 
Soběšovicích Sváteční koncert u pří-
ležitosti 50. výročí posvěcení Kostela 

Navštívení Panny Marie 
v Soběšovocích

25. října v 17,30 hodin v Komorním 
sále Koncert žáků

ZUŠ B. MARTINŮ
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

ZUŠ L. JANÁČKA
Vrchlického 1471/1a, Havířov-Podlesí

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

Hudební podvečer 
a Slavnostní setkání
Klubu rodičů a přátel 
při ZUŠ B. Martinů 

18. října 2011 v 18.00 hodin 
koncertní sál ZUŠ 

ul. Sadová

Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata Max pořádá 4. října 2011 v době od 
10.30 do 16.00 hodin Den otevřených dveří. 
Zaměstnanci zvou všechny, kteří se zajímají jak nalezená zvířata v útulku bydlí, 
uvažují o pořízení zvířecího společníka nebo jen mají zájem zvířata pro jejich 
„úsměv“ obdarovat.
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ŘIDIČI POZOR!
do 1 000 ccm 

1 001 - 1 250 ccm 

1 251 - 1 350 ccm 

1 351 - 1 450 ccm 

1 451 - 1 850 ccm 

1 851 - 2 000 ccm 

2 001 - 2 500 ccm 

nad 2 500 ccm

1 253,-
1 394,-
1 600,-
1 834,-
2 242,-
2 807,-
3 261,-
4 045,-

1 424,-
1 539,-
1 539,-
2 024,-
2 249,-
3 133,-
3 482,-
4 668,-

GARANTOVANÁ*
cena bez bonusu

(ročně)ZLEVŇUJEME POV. RUČENÍ!
   AKCE**

včetně pojištění živlů
a úrazu řidiče a dětí

U NÁS UŠETŘÍTE:

HAVÍŘOV: Dlouhá třída 1228/44c (OD Permon, přízemí vedle Fortuny)
tel. 595 172 678    -    Po-Pá 8:30-12:00, 12:30-16:30   -  www.levna-pojistka.cz

+ Vybíráme z 9 pojišťoven pro Vás to nejvýhodnější.
+ Pomůžeme s výpovědí, bonusy převádíme ihned.

ze základních sazeb až
SLEVY
-70%

*Klient od 26 let, další slevy dle bonusu možné! Plnění 50. mil. Kč, zdarma úrazové pojištění řidiče, asistence.
** Klient od 31 let, plný bonus, menší město, dítě v autě. Plnění 50 mil. Kč, zdarma pojištění vozíku/mopedu, asistence.

1
9
7
/1

1

184/11

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

Více na www.aquaaerobic.ic.cz 

604 305 870 - K. Mahdalová

2
0
1
/1

1

OPRAVYOPRAVY

i v bytech zájemců v Havířově i okolí.
Volejte mezi 18.45 až 21.30 h

      ☎ 553  628 936    
e-mail: milan.miller@seznam.cz

na mobil 776 034 373 jen SMS

Benzín ani cestovné neúčtuji.
Váš mechanik šicích strojů M. Miller 

šicích šicích 
strojůstrojů

19411

182/11

193/11
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LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ
U nemocnice Havířov, Dělnická 24

596 810 690, 607 561 626
www.laserhavirov.unas.cz 1

9
6
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1
1
7
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1

192/11
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.

176/11

ELEKTRO PRÁCE
+ HROMOSVODY

v RD a bytech včetně revize

☎ 603 723 294 1
8
1
/1

1

180/11

1
7
9
/1

11867/11

ŘEMESLNÉ PRÁCE 
zednické, malování, 

sádrokarton
www.hodinovy-muz.eu

☎ 603 723 294

1
8
3
/1

1

187/11

1
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189/11

190/11

NA NÁBŘEŽÍ 8, HAVÍŘOV-MĚSTO

(budova Nelli restaurace)
✔ Kadeřnictví ✔ Pedikúra 

✔ Kosmetika 
✔ Nehtová modeláž

☎ 776 655 602

NOVĚ 
OTEVŘENÝ SALON

Nelli style

175/11

177/11

relaxace pro dospělé i seniory
říjen 2011 - leden 2012

1x týdně 2 h, 1 120 Kč

Podnikatelské centrum 
ul. Palackého 2, Havířov

606 893 730, 595 175 010

185/11

198/11

PRONAJMU GARÁŽ
u nádraží ČD v Havířově

☎ 605 010 754

2
0
0
/1

1

202/11

Keramická dílna P. Chapčáková

KURZY KERAMIKY

www.sweb.cz/chapcakova

1
9
1
/1

1
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V Havířově je pořádána pod patronací STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV, 
středních škol a Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR 
výstava „VOLBA POVOLÁNÍ 2012/2013“ 10. 11. 2011 10.00 – 16.00 hod. 
Městské kulturní středisko – Společenský dům

Výstava je zaměřena na aktuální vzdělávací nabídku středních škol měst Kar-
viná, Havířov, Orlová , Bohumín ,Č.Těšín a některých mimookresních střed-
ních škol pro školní rok 2012/2013.

Výstava Volba povolání

Včely žijí školním rokem
Včelařský rok je téměř totožný se školním rokem. Má specifický cyklus, který neodpo-
vídá běžnému rozdělení roku. Začíná podletím, které trvá od konce července do za-
čátku září a pokračuje podzim, zima, předjaří, jaro, časné léto, a končí plným létem. 
Žáci základní školy na ulici Frýdecká měli příležitost hned první den školního 
roku si vyzvednout přihlášku do včelařského kroužku. Této příležitosti využilo cel-
kem 11 žáků, kteří donesli přihlášku vyplněnou a podepsanou rodiči. Včelařský 
kroužek se bude scházet jednou týdně 2 hodiny. Máme zpracován plán činnosti 
na celý školní rok včetně prázdnin. Každou první sobotu v měsíci máme rezer-
vovanou pro naši činnost jako jsou vycházka do přírody, výlet, exkurze, beseda 
s odborníkem nebo brigáda. Přijít mohou ti, kteří se chtějí blíže seznámit s naší 
činnosti nebo se zúčastnit některé naší akce, každého rádi uvítáme. Vždy je tře-
ba ale se telefonicky domluvit. 
Jiří Vavřík, vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci
731 956 647
juravavrik@seznam.cz  
www.ambrozici.8u.cz 

FLORBAL - DĚTI 
VELKÝ NÁBOR KLUKŮ A HOLEK PŘÍPRAVKOVÉHO VĚKU 

(6 AŽ 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 Student-
ská 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

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 736 01 
Havířov–Bludovice
 tel.: 602 709 731

kotulova_drevenka@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz

Otevřeno: úterý - pátek 8 - 12 a 12.30 
- 16.30 hodin, sobota 9 - 13 hodin,  
neděle 13 - 17 hodin

akce na říjen   

7. 10. (8.30 - 16.00) Máme rádi 
zvířátka - ke Světovému dni zvířat. 
Oživení areálu hospodářskými zví-
řaty se zajímavým povídáním PhDr. 
Jiřiny Pavlíkové, pro děti MŠ, ZŠ a 
veřejnost.
14. nebo 21. 10. (dle počasí) Chys-
táme se na zimu - Pátý ročník sou-
těže pro mládež v řezání dřeva o 
hodnotné ceny, 14 - 15letí žáci.
26. 10. (16.00) Z cyklu přednášek 
Čerpáme energii z přírody Etikote-
rapie. Naučme se rozumět svému 
tělu, dospělí, studenti VŠ, SŠ.
Kvíz Co je to?
Vědomostní kvíz vycházející ze stá-
lé expozice Kotulovy dřevěnky, děti, 
kolektivy i veřejnost. Termín dle do-
mluvy (možno vypracovat jednotliv-
cem nebo ve skupinkách).
1. 11. 2011 – 30. 4. 2012 Kotulova 
dřevěnka uzavřena!

NE 02.10. 10:15  Brumov – Havířov
SO 08.10. 14:00  Havířov – Dolní Benešov
NE 16.10. 15:00  Kravaře – Havířov
SO 22.10. 14:00  Havířov – Šumperk

NE 30.10. 14:00  Vítkovice – Havířov
SO 05.11. 14:00  Havířov – Orlová
SO 12.11. 13:30  Val. Meziříčí – Havířov

FOTBALOVÝ LOS MUŽŮ MFK HAVÍŘOV
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