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Propagační film představující
Havířov, který spatřil světlo
světa na přelomu loňského roku,
se zařadil mezi absolutní špičku
v této oblasti. Potvrdil to zisk
Ceny poroty v hlavní kategorii
prestižního filmového festivalu
cestovního ruchu s názvem Tour
Region Film v Karlových Varech.
Soutěž Region Tour Film je sou-
částí mezinárodního festivalu
Tour Film a je vyhlašována
v kategoriích multimédia, spoty
a film. V nejprestižnější kategorii
- film - letos soutěžilo více než
150 snímků.

Film Havířov - město květů pro
město natočila společnost POLAR
TV Ostrava. Film seznamující
návštěvníky s hlavními atributy
města, má tříminutovou klipovou
verzi a desetiminutovou v české
a anglické mutaci. Je natočen
v technologii HD, za zmínku stojí
i fakt, že na anglické mutaci praco-
val a komentář načetl rodilý mluvčí
Mark Laundry. V loňském roce se
Havířov zúčastnil soutěže Region
Tour Film poprvé a v kategorii Mul-

timédia získal 1. cenu.
Ocenění v Karlových Varech

převzal za Havířov náměstek pri-
mátora Bc. Daniel Pawlas. „Cena
poroty v tomto prestižním festivalu
je pro nás ohromným úspěchem,“
zhodnotil náměstek, „nepatříme
mezi turisticky nejatraktivnější

lokality, a přesto náš snímek je tak
dobře zpracovaný, že oslovil porotu
a prosadil se mezi sto padesáti
snímky.“ 

Oceněný havířovský film zařadili
organizátoři festivalu k promítání
v hotelu Thermal jak v krátké, tak
dlouhé verzi.

Havířovský propagační film získal cenu 
v prestižní soutěži Tour Region Film

Pohovořit o bezpečnostní situaci
ve městě a vyvrátit fámy o hro-
madném stěhování nepřizpůsobi-
vých lidí do volných bytů společ-
nosti RPG přišli představitelé
Havířova mezi obyvatele Prostřed-
ní Suché a Šumbarku. Na veřej-
ných schůzích, které svolal pri-
mátor města Zdeněk Osmanczyk,
se lidé z Prostřední Suché sešli
v pondělí 10. října v tělocvičně
Základní školy kpt. Jasioka a ve
středu 12. října v sále restaurace
U Jelena na Šumbarku.

Na obou setkáních nejprve pri-
mátor města mluvil o prudkém
nárůstu trestné činnosti v ulicích
Havířova a naznačil způsoby, jak
situaci řešit. "Špatnému stavu
určitě nahrává i podstav policistů
v Havířově, kde jich chybí více než
tři desítky. Chceme jednat s mini-
strem vnitra, aby situaci v řadách
Policie ČR řešil," uvedl primátor.
Podle něj se musí zefektivnit i sys-
tém hlídek městských policistů, ti
musejí více hlídat v noci, ve větší
míře v doprovodu psovodů. Město

musí posílit kamerový systém,
který je v ulicích Havířova nedosta-
čující, změní se systém práce asi-
stentů prevence kriminality, město
chce zřídit nové služebny městské
policie na Šumbarku i Prostřední
Suché. "Budeme realizovat projekt
rozdělení města na dílčí okrsky se
stanovením zodpovědnosti kon-
krétních strážníků za uvedenou
část," doplnil Zdeněk Osmanczyk
a upozornil, že to vše si vyžádá
zvýšené finanční prostředky se
souhlasem zastupitelů města.
Podle něj musí být důslednější
i kontrola majetkových poměrů lidí,
kteří si přicházejí požádat nebo již
pobírají dávky v hmotné nouzi.
"V mezích zákonných opatření
musíme být důslední, neústupní
a vyžadující dodržování zákonů
u všech bez jakýchkoli ústupků,"
zdůraznil primátor a vyjádřil naději,
že také zákonodárci se zamyslí
nad svým posláním a přistoupí
k okamžitému řešení bezpečnosti
ve městech České republiky
a najdou odvahu pojmenovat věci

pravým jménem.
Zástupce společnosti RPG,

která v Havířově disponuje 12 tisíci
byty, Petr Handl přítomné ujišťoval
o tom, že firma v žádném případě
neplánuje volné byty ve městě, kte-
rých je asi 200, obsadit nepřizpů-
sobivými lidmi odkudkoli. "Na jedné
straně byty ve městě opravujeme,
na druhé straně bychom je nechali
devastovat. Není to naším zámě-
rem," řekl.

V Prostřední Suché přišly na
setkání s představiteli města
Havířova, zástupci Policie ČR,
městské policie a společnosti RPG
asi tři stovky místních lidí, na Šum-
barku jich na veřejné schůzi byla
asi stovka. V diskusi mluvili o pro-
blémech, které jim v soužití způso-
bují především romští spolu-
občané, hlavně mladá generace,
protože se starousedlíky vycházejí
léta dobře. Hodně se zajímali o to,
co bude s volnými byty RPG na
jejich sídlištích.

Veřejné schůze s občany byly prvními kroky,

které vedení města udělalo pro urychlené

řešení bezpečnostní situace ve městě

P O Z VÁ N K A
na jednání Zastupitelstva města

Havířova

pondělí 14. listopadu 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.

Náměstek Daniel Pawlas s moderátorem slavnostního večera
Tomášem Hanákem.

Foto: Jarmila Riesová
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Jednou z klíčových aktivit vzdělávacího
projektu E-Grow - Elektronizace vzdě-
lávání, včetně tvorby a následné implemen-
tace nových výukových materiálů v základ-
ních školách na území města Havířov je
i „Efektivní práce žáků s informacemi“. Tato
aktivita byla do projektu zařazena zejména
proto, že v současné době, kdy jsou žáci
obklopeni záplavou nejrůznějších informa-
cí, je velmi důležité naučit je, jak se mají
v množství informací orientovat a hlavně,
jak s nimi efektivně pracovat.

Za naplňování této aktivity, jejímž výstu-
pem je zejména tvorba metodického mate-
riálu pro pedagogy, odpovídá zkušený
pedagog Mgr. Michal Míček, který má řadu
zkušeností s tvorbou a implementací vý-
ukových materiálů prostřednictvím informa-
čních technologií. Vzhledem ke snadnému
přístupu k informacím, nejen prostřednic-
tvím sítě internet, se dnešní práce pedago-
gů přesouvá do pozice naučit žáky infor-
mace použít a zaměřit se na jejich validitu.
Učitel tak vstupuje do výukového procesu
především jako poradce. Právě na pocho-
pení této změny v pohledu na práci s infor-
macemi byla v rámci projektu E-Grow reali-

zována aktivita na vytvoření metodického
materiálu pro učitele základních škol zapo-
jených do projektu. Práce na vývoji meto-
dického materiálu byla rozdělena do dvou
fází. V úvodní fázi bylo testováno 80 žáků,
u kterých bylo zjišťováno, jak jsou schopni
informace vyhledat, zpracovat a použít.
V následujícím období dochází na základě
získaných zkušeností z testovací fáze
k vypracování metodického materiálu, který
doporučuje učitelům vhodné postupy práce
s žákyv oblasti použití informačních
a komunikačních technologií. Metodický
materiál bude pedagogům k dispozici na
vzdělávacím portále www.opvk.org a dále i
v písemné podobě na jednotlivých školách.

V rámci této aktivity budou učitelé
seznámení i s možnostmi využití webques-
tu (metoda výuky orientována na žáka za
využití internetové sítě) nebo digitální vzdě-
lávací firmy (metoda zapojení celé třídy
pomocí informačních a komunitních techno-
logií). Hlavním cílem výše uvedených aktivit
je naučit žáky rychle se orientovat v mno-
žství informací, správně je analyzovat
a používat. Mgr. Dagmar Majerová

Efektivní práce žáků ZŠ s informacemi

V dnešní uspěchané době,
která nevytváří moc prostoru
ohlížet se kolem sebe, je zázrak
potkat lidi, kteří se zastaví,
ohlédnou se a v případě nouze

pomůžou. A to se stalo i nám.

Naše organizace poskytuje pod-

poru a péči lidem s mentálním

postižením v kombinaci s tělesným

postižením. Pohyb klientů, kteří

jsou upoutáni na invalidní vozík

anebo mají potíže s chůzí, je ve

středisku MIKADO nepředstavi-

telně složitý. Přechod tvoří několi-

kastupňové schodiště, které je

nutné několikrát denně překonat.

Pro přesun vozíčkářů musí být

dokonce použit venkovní přejezd,

a to si každý dovede představit,

jaké to musí být zejména v zimním

období. Problém by mohla vyřešit

vnitřní šikmá schodišťová plošina,

která spojí vestibul s jídelnou.

Řešení je nasnadě, ale problém

financování přetrvává. Při hledání
pomocné ruky jsme oslovili Nadaci

OKD a v programu Pro zdraví jsme

s projektem „Bez bariér“ uspěli.
Naše radost neznala mezí, neboť
jsme získali 90% nákladů. Dodávka

a montáž proběhla ve velmi

krátkém čase a už od konce prázd-

nin využíváme plošinu k přesunům.

Všichni, kteří ji používají, se vždy

na ni těší, a ostatním nezbývá než

závidět. Panáček s tužkou nakreslil

úsměv na tváři! No vždyť jsem to
říkala, zázrak! Chceme ještě jed-

nou za všechny poděkovat všem

v Nadaci OKD, kteří nám pomohli
vyřešit problém a jsme rádi, že vy-
léčili naši dlouholetou bolístku.

Marcela Hefková

Město uspořádalo konferenci 
„Kvetoucí sídla v srdci Evropy“

20. října se v havířovském Kulturním domě Radost uskute-
čnila odborná konference zaměřená na problematiku zeleně

a zejména stromů ve městě.

Tato akce navázala na odborné konference s názvem Zele-
ná města - města budoucnosti, které Havířov pořádal v před-
chozích letech. Tentokrát se odborníci bavili na téma Kvetou-

cí sídla uprostřed Evropy.

Konference byla jednodenní a byla koncipována do tří
tematických bloků: Květinové výsadby v soutěžích, Barvy
v záhonech Evropy - zkušenosti měst a Nové trendy pro praxi.

Zaznělo 12 odborných referátů, jejichž cílem byla výměna
zkušeností odborníků na městskou zeleň z různých měst naší
republiky, Slovenska a Polska.

Konferenci Zelená města - Stromy ve městě uspořádalo
statutární město Havířov ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Havířov a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro

krajinu a okrasné zahradnictví.

„Bez bariér“ 

ve středisku SANTÉ MIKADO

1. 1. 2012 bude zahájeno vydávání nových
typů občanských průkazů se strojově čitel-
nými údaji a občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (dále jen „e-OP“).

Tento přechod na „nový typ“ občanských prů-
kazů se řídí pokyny ministerstva vnitra, na jejich
základě jsou naplánované technologické odstáv-
ky systému CDBP (cestovních dokladů s biome-
trickými prvky) na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností (Havířov).

První odstávka systému CDBP pro agendu

e-pasů je plánovaná v termínu od 17. do
21. listopadu 2011. Z tohoto důvodu nebude
možné 18. 11. 2011 zpracovávat žádosti
o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické
cestovní pasy předávat.

Odstávka systému CDBP se netýká
vydávání cestovních pasů typu „blesk“.

Další nezbytná technologická odstávka sys-
tému CDBP v souvislosti s uvedením nového
systému e-OP do provozu proběhne v ter-
mínu od 23. 12. 2011 od 16.00 hod. do 2. 1.
2012. Tento den bude obnoven provoz agen-

dy e-pasů a nově agendy e-OP.
O vydání stávajícího typu občanského prů-

kazu se strojově čitelnými údaji je možné
požádat u příslušného úřadu nejpozději do
14. 12. 2011.

Nejzazší termín pro ukončení nabírání
žádostí o vydání e-pasů je stanoven na
19. 12. 2011.

V době odstávky systému CDBP bude možné
vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv.
pasy typu „blesk“).

Informace k „novým“ občanským průkazům

Letošní měsíc srpen nebyl jen měsícem
prázdnin a dovolených, ale také měsícem,
který nastartoval realizaci projektu „Pojďme

se vzdělávat“. Finanční prostředky na tento

projekt získal Magistrát města Havířova

z Operačního programu Lidské zdroje

a zaměstnanost.

Cílem projektu je vzdělávat 118 úřed-

níků v oblastech procesního řízení, finan-

čního řízení a plánování, implementaci

moderních metod řízení a vytvořit vzdě-

lávací programy pro Legislativu a korupci

a Řízení a rozvoj lidských zdrojů, komuni-

kační a prezentační dovednosti. Projekt je

rozložen do 2 let a bude ukončen v červen-

ci 2013.

Finanční rámec projektu prostředků

z Evropského sociálního fondu (ESF) byl

schválen ve výši 3,1 mil Kč, město Havířov

se bude podílet finančním podílem 558 tis.

Kč. Tím byly splněny podmínky programu
pro podíl na celkových uznatelných výda-
jích projektu, a to 85% z ESF a 15% vlas-

tních zdrojů.

Na projektu se podílí 5členný realizační

tým, složený z odborníků v oblasti dota-

čních programů Evropské unie a zejména

lektorů, kteří po svém intenzivním absolvo-

vání školení vytvoří vzdělávací programy.

Tyto programy budou určeny k akreditaci

na MŠMT a pilotně budou proškolováni

zaměstnanci Magistrátu města Havířova

prezen-ční a e-learningovou formou, inter-

aktivních workshopů a testováním.

Úspěšní absolventi kurzu pak získají

osvědčení, a tak se bude naplňovat plán

vzdělávání. Projekt také vygeneruje tzv. kni-

hovnu vzdělávání, která bude zaplněna

interními a studijními materiály, skripty

a programy.

„Pojďme se vzdělávat“

Fotoarchiv Santé
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Dva úspěšné reprezentanty
letošních Světových her poli-
cistů a hasičů přijal na radnici
primátor statutárního města

Havířov Zdeněk Osmanczyk.

K dosaženým úspěchům blaho-

přál policistům Jiřímu Junkovi

a Markovi Hegedüsovi.

Letošní Světové hry policistů

a hasičů, které se v různých

městech světa konají každé dva

roky, byly na přelomu srpna a září

v New Yorku. Českou republiku,

Moravskoslezský kraj a město

Havířov reprezentovali Marek

Hegedüs a Jiří Junek ve sportovní

disciplíně karate.

Jedenatřicetiletý Jiří Junek získal

v kategorii do 75 kilogramů 1. místo

a v kategorii bez rozdílu vah skončil

druhý. Na těchto sportovních hrách

byl podruhé, obhajoval prvenství

z minulých her v Kanadě.

Už čtyřikrát navštívil Světové hry

policistů a hasičů osmatřicetiletý
Marek Hegedüs.

Ve hmotnostní kategorii do 80
kilogramů získal 2. místo. Letos

mohl naposledy soutěžit ve věkové

kategorii do 39 let. Příští světové

hry mají být v Evropě, pokud se jich

Marek Hegedüs zúčastní, bude to

ve věkové kategorii nad 39 let.

Letošních Světových her poli-

cistů a hasičů se zúčastnilo 17 tisíc

sportovců ze 61 zemí světa. Čes-

kou republiku v USA reprezentova-

lo na padesát sportovců z řad poli-

cistů a hasičů. Moravskoslezský

kraj reprezentovali dva výše jmeno-

vaní z Havířova, a protože se her

účastnili ve svém volnu a na své

náklady, potřebovali sponzory, mezi

něž patří i město Havířov. Primáto-

rovi města při příležitosti přijetí na

radnici za finanční podporu podě-

kovali.

Primátor přijal úspěšné reprezentanty
Světových her policistů a hasičů 

Informace pro občany - občanské komise
Občanské komise patří mezi komise Rady města Havířova. Řídí se Jed-
nacím řádem komisí RMH, který je zveřejněn na webové adrese:

www.havirov-city.cz/dokumenty/rada-mesta-havirova/23-10-jedna-

ci-rad-komisi-rmh-od-15.12.2010.doc/stahnout_cz.html 
Statut občanských komisí je k dispozici na adrese:
www.havirov-city.cz/dokumenty/komise-rady/uplne-zneni-ke-dni-

27.6.2007/stahnout_cz.html

Občanská komise č. 1 - Havířov-Bludovice, 
předseda Ing. Emil Macura, kontakt  +420 608 878 328

Občanská komise č. 2 - Havířov-Dolní Datyně, předseda Ing. Miro-

slav Szop, kontakt mszop@volny.cz  +420 596 814 393

Občanská komise č. 3 - Havířov-Dolní Suchá, předseda Ing. Jiří Špi-
řík, kontakt jspirik@cmail.cz +420 605 102 437

Občanská komise č. 4 - Havířov-Prostřední Suchá, předseda Jaro-

mír Werner, kontakt +420 604 899 922

Občanská komise č. 5 - Havířov-Šumbark, předseda Ing. Miroslav 
Mynář, kontakt  +420 597 578 350, 
ok.havirov-sumbark@email.cz

Občanská komise č. 6 - Havířov-Životice, předseda Ing. Pavel Merta,
kontakt +420 603 494 252

S narůstajícím množstvím aut na
silnicích se zvyšuje i počet doprav-

ních nehod, při kterých dochází

k různým zraněním a úrazům, ale
co je nejsmutnější - i ke ztrátám na
životech. A právě naši

nejmenší jsou nejzra-

nitelnějšími účastníky
silničního provozu.
Dopravní nehody

s účastí dětí jsou toho

neblahým znamením.
Všichni víme, a ob-
zvláště rodiče, jak je

důležitá výchova našich dětí

k dopravní gramotnosti.
Dopravní výchova představuje

dlouhodobý proces, proto je už

řadu let v osnovách pro žáky 4. tříd
základních škol. Havířov není

v tomto ohledu nijak pozadu.
I v tomto školním roce již výuka
začala. Žáci absolvují teoretickou

část dopravní výchovy na svých
školách a praktickou část na

dopravním hřišti při MŠ na ulici

Místní. Samotnou výuku mají roz-
dělenou do podzimní a jarní části

školního roku. Jsou

přiřazeni do skupin

cyklisté a chodci.
Role se mění, aby si
žáci vyzkoušeli obojí.

Každá část, teoretic-

ká i praktická, je
zakončená závěreč-
nou zkouškou.

Po jejím zdárném absolvování

dostanou žáci průkaz cyklisty. Na
dopravním hřišti bylo nedávno
opraveno dopravní značení

a dodány nové odpadkové koše.
Hřiště je hezké, ale podle paní Brů-

nové, která žáky na dopravním
hřišti vyučuje, je kapacita nedosta-
čující a pro město velikosti Havířova

by bylo potřeba ještě jedno hřiště,
aby se žáci mohli více zapojit.

V tomto ohledu by chtěla i komise
BESIP přispět ke zlepšení situace.
A rodiče v to doufají.

Existuje olympiáda letní a zimní, ty znají snad všichni lidé. Ale pod-
zimní a ještě k tomu bramborovou olympiádu znají jen rodiče a děti
z mateřské školy Švabinského v Havířově-Městě.

Konala se 5. října na školní zahradě a kdo přišel, určitě nelitoval.
Pět olympijských kruhů symbolizovalo pět sportovních „bramborových“

disciplín a vytvořené rodinné týmy sportovaly jako na opravdové olympiá-
dě. Přenášely se pytle brambor na kladině, skákalo se do dálky v pytlích.

Z hodu koulí - bramborou by určitě měla radost i Helena Fibingerová
a běh přes překážky, se sběrem brambor, by určitě ocenil i Roman Šebrle.

Jen to sázení a následné sbírání brambor na vlečku auta bylo trošku
mimo oficiální olympijské disciplíny. Nikomu to však nevadilo a každý spor-
toval s plným nasazením.

A kdo vlastně na naší malé olympiádě zvítězil? Přeci VŠICHNI!! 
Nám totiž nešlo o medaile, ale o aktivně a vesele prožité odpoledne dětí

a rodičů.
Klasická olympiáda se koná jednou za čtyři roky, ale my si tu naši pod-

zimní bramborou zopakujeme nejpozději za rok, vždyť pohybu a radosti
z něj, není nikdy dost.

CVA-Centrum volnočasových aktivit, Horymírova
1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688

Centrum pro Vás připravilo následující pravidelný program:
ÚTERÝ: od 9 do 11 hodin - dovednostní kroužek - výroba originál-

ních šperků

od 13 do 15 hodin - dovednostní kroužek - výroba keramiky,

vizovické pečivo, drátkování

STŘEDA: od 10 do 12 hodin - dovednostní kroužek - příprava k šití 

- střihy, kompletace, 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 - dovednostní kroužek - ubrousková technika,

malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení

PÁTEK: od 9 do 11 hodin dovednostní kroužek - výroba originálních

šperků

V měsíci listopadu 2011 jsme pro Vás dále připravili :

2. 11. (středa) - od 15 hodin přednášku JUDr. Kiedroně z práva „Smlouva jako závazko-

vý vztah“

7. 11. (pondělí) - od 15 hodin přednášku p. Gelnarové z folkloristiky na téma „Obyčeje při

smrti a pohřbu“

16. 11. (středa) - od 9.30 hodin přednášku MUDr. Vránové na téma „Interní potíže“

POZOR ZMĚNA DNE klubových schůzek onkologické organizace

INNA o.s. Havířov od listopadu z ÚTERKA na ČTVRTEK.

MŠ Švabinského:

PODZIMNÍ BRAMBOROVÁ OLYMPIÁDA

Dopravní výchova 

očima komise

BESIP

Kladení kytic u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa 
se uskuteční 27. 10. 2011 v 11.00 hodin

u pamětní desky před kostelem sv. Anny v Havířově-Městě.
Den válečných veteránů bude uctěn tamtéž 11. 11. 2011 v 11.00 hodin.

Foto: Josef Talaš
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Mažoretkový soubor Variace má

za sebou další úspěšnou sezónu.
Vystupoval na mnoha místech

našeho regionu a samozřejmě
nemohl chybět na nejdůležitějších

havířovských slavnostech, k nimž
patří kupříkladu „Havířov v kvě-

tech“.
K nejzajímavějším vystoupením

patří bezesporu zahraniční vystou-
pení. V letošním roce soubor přijal

pozvání do francouzského lázeň-
ského města Dignes, centra pro-
vensálských Alp. V tomto

malebném městečku se konaly tra-
diční, již 68. levandulové slavnosti,

jichž se zúčastnilo mnoho mládež-
nických souborů z celé západní
Evropy. Naše děvčata nadchla

svým vystoupením početné fran-
couzské publikum, které jejich

vystoupení odměnilo bouřlivým

potleskem.
Slavnosti připomínaly první

ročníky „Havířova v květech“, mezi

květinovými vozy pochodovaly

dechové orchestry, vystupovaly
taneční soubory, s tím rozdílem, že
se celým městem linula jemná

levandulová vůně, rozprašovaná ze

speciálního pojízdného zařízení. Na
alegorických vozech seděly větši-
nou děti, převlečené za různé

pohádkové bytosti, a vyhazovaly do
publika malé pytlíčky se sušenou

levandulí.
Tento zájezd nebyl naplněn jen

vystoupeními. Cestou do Francie

děvčata navštívila italské Benátky,
na zpáteční cestě pak Cannes
a jeden den strávila opalováním

a koupáním v moři na severu Itálie.

ADRA hledá dobrovolníky 

k dlouhodobě nemocným

pacientům v Nemocnici
Havířov

Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o.p.s. organizovala na pře-
lomu měsíců května a června prů-

běžné konference dvou projektů

realizovaných v rámci Operačního

programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost.

Konference projektu „Prohloube-

ní nabídky vzdělávacích programů

v oblasti rozvoje lidských zdrojů

vedoucích úředníků měst, obcí, jimi

zřizovaných institucí a úřadů práce“

se konala 31. května 2011

a 7. června 2011 se uskutečnila

konference projektu „Tvorba vzdě-

lávacích programů pro strategické

řízení rozvoje měst a obcí“, přičemž

v rámci tohoto projektu byla uzav-

řena smlouva o partnerství se sta-
tutárními městy Havířov
a Frýdek-Místek.

Konference se konaly za účasti

ředitele VŠSS, ICV Havířov Ing.

Bezecného, náměstků primátora

statutárního města Havířov Ing.

Smrčka a Bc. Pawlase, rektora

VŠSS doc. Fialy, realizačních týmů

projektů, lektorů, úředníků ÚSC

a dalších vzácných hostů. Účastníci

konferencí byli seznámeni se stra-

tegickými cíli projektů, jejich klíčo-

vými aktivitami, cílovými skupinami,

realizovanými výstupy projektů

a zkušenostmi z realizace I. fáze

pilotního ověřování vzdělávacích

programů obou projektů.

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky na odděle-

ní lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty a geriatrické oddě-
lení Nemocnice Havířov. „Hledáme někoho, kdo si bude s paci-
enty povídat, číst, zahraje šachy nebo si jen tak s nimi zajde na
procházku. Samozřejmě nebudeme bránit v realizaci vlastních
zajímavých programů,“ sděluje Michal Čančík, vedoucí Dobro-
volnického centra ADRA.

Zájemci o dobrovolnickou službu jsou zváni na přípravné

školení. Školení proběhne 20. listopadu 2011 od 14.00 hodin,

v Kulturní místnosti v 6. p. monobloku Nemocnice s poliklinikou
Havířov. Předpokládané ukončení školení je v 18.30. Na tomto
školení získáte potřebné informace, které mohou posílit vaše

konečné rozhodnutí. Po školení budou zájemci pozváni na při-

jímající pohovory, kde bude diskutována motivace každého
zájemce a dojednání první návštěvy.

Dobrovolnické centrum ADRA v Havířově zahájilo spolupráci

s Nemocnicí Havířov na jaře roku 2011. Od června 2011 dochází
na oddělení lůžek pro dlouhodobě nemocné 6 dobrovolníků.
„Rádi bychom navýšili počty dobrovolníků na oddělení lůžek
pro dlouhodobě nemocné a geriatrickém oddělení. Uvědomuje-
me si důležitou roli dobrovolníků u našich pacientů. Dobrovolníci
nenahrazují personál, ale přináší něco navíc a my si jejich času,
nadšení moc vážíme,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči Mgr. Renata Tydlačková.

Mažoretky Variace reprezentovaly

Havířov doma i za hranicemi

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Zástupci Městské policie

Havířov se zúčastnili 3. ročníku
soutěže O putovní pohár primáto-
ra statutárního města Karviná.

Havířov reprezentovalo stře-
lecké družstvo ve složení vrchní
inspektor Bc. Václav Antošík
a vrchní inspektor Jaromír Třeti-
na.

V konkurenci dvanácti družstev
městských policií naši střelci
nenašli přemožitele a zvítězili.
V jednotlivcích oba naši zástupci
dosáhnli na medailové pozice. Vác-
lav Antošík zvítězil v soutěži jedno-
tlivců s 291 body a jeho kolegy
obsadil ziskem 270 bodů třetí
místo.

Také havířovští psovodi neza-
háleli. Vrchní inspektor Lubomír
Cabák a inspektor Kateřina Matě-

jášková se zúčastnili se služebními

psy závodu O putovní pohár ředite-
le MP Zlín.

Turnaje se zúčastnila družstva
psovodů Armády ČR, Hradní stráže
a městských policií.

V této náročné konkurenci
dokázalo naše družstvo zvítězit
a Kateřina Matějášková se umístila
na druhé příčce v soutěži jednotliv-
ců.

Městská policie Havířov 

reprezentovala město

Foto: archiv

Foto: archiv
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Spolupráce s Univerzitou
Palackého v Olomouci

V letošním roce využilo Gymnázium Komenského v Havířově-Městě
nabídky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a navázalo
s ní spolupráci. Je to již druhá univerzita, se kterou škola spolupracuje,
neboť již několik let trvá partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně.

Z bohatého přehledu vyučující vybrali osm témat z oblasti české i svě-
tové literatury, estetické výchovy, historie, zeměpisu i společenských věd.
Vysokoškolští učitelé různých oborů a z různých kateder navštívili se svými
přednáškami školu v průběhu dubna a května.

Přednášky byly určeny studentům všech ročníků s důrazem na ročníky
závěrečné. Studenti si v praxi vyzkoušeli vysokoškolskou výuku, která je
čeká po maturitě a úspěšném přijetí na vysoké školy. Setkali se také
s předními českými odborníky v daných oborech. Celou akci lze hodnotit
jako velmi úspěšnou a přínosnou především pro studenty, ale také pro vyu-
čující a koneckonců i pro přednášející. Snad se ji podaří opakovat
i v příštích letech. PhDr. Petr Šimek

Ač ještě velmi mladá - v loňském roce oslavila teprve 25 let existence -
přesto už si vydobyla své místo na moravskoslezském slunci.Vedle dalších
středních škol v našem regionu se havířovská SPŠE může pyšnit řadou
skvělých úspěchů.

V soutěžích souvisejících s oborem studia informatiky a elektrotechniky
obsazují žáci již tradičně nejvyšší příčky. O kreativitě školy ale svědčí
i skvělé první místo v soutěži Kabaret Evropy. Odměnou studentům byla
cesta do Lucemburska a Bruselu s návštěvou Evropského parlamentu.

Všechny dosavadní úspěchy školy byly korunovány i výbornými výsled-
ky u státních maturit.

V konkurenci ostatních škol s technickým zaměřením studia v Moravsko-
slezském kraji se žáci havířovské SPŠE umístili na 1. místě, a to jak
v českém jazyce, matematice, tak i v cizím jazyce. Všechny dosažené
úspěchy jsou jistě dokladem vysoké kvality školy s názvem Střední prů-
myslová škola elektrotechnická v Havířově.

Mgr. Alena Hrubešová

Teprve v průběhu října začalo
vyučování pro mnohé žáky Hote-
lové školy a Obchodní akademie

Havířov, s.r.o. Nedílnou součástí

studia je totiž praxe, kterou žáci

vykonávají v různých hotelových

zařízeních a restauracích v tuzem-

sku i zahraničí. V souladu s učeb-

ním plánem školy si žáci užívají tři

měsíce prázdnin, během kterých

však musí jeden měsíc odpracovat

na odborné praxi. Během praxe si

žáci prohlubují své znalosti

a dovednosti, procvičují se ve své

odbornosti i v komunikaci v mateř-

ském či cizím jazyce.

S hotely, ve kterých žáci prakti-

kují, má škola dlouholetou spolup-

ráci a jedná se většinou

o vyhlášené podniky v daném regi-

onu. Žáci vyjíždějí do hotelu Voro-

něž v Brně, do hotelu Horizont

v Peci pod Sněžkou, do hotelu
Prosper v Čeladné, do hotelu

Zámek ve Velké Bystřici či do hote-

lu Zámek v Havířově.
Pokud studují obor Obchodní

akademie, vykonávají praxi v ban-

kách KB či ČSOB, na Magistrátu

města Havířova, ve firmě B4B

Inkasso a v dalších firmách či insti-
tucích. Někteří žáci si volí pro svou
praxi zahraničí, kam odjíždějí na tři

až čtyři měsíce.

Škola spolupracuje s hotely

v Řecku v oblasti Chalkidiki, ve

Španělsku v oblasti Costa Brava

a na Menorce, v Německu u Bo-

damského jezera a v rakouském

Seefeldu.

Ze zahraničí si žáci přivážejí

kromě výdělku a získaných doved-

ností i spoustu zážitků a nových

přátelství.

Seminář z chemie pro žáky 

k chemické olympiádě (kategorie D)
11. listopadu 2011 se ve 14.30 hod. koná na Gymnáziu Komenského
v Havířově seminář z chemie „Zajímavé a významné nekovy PSP“ pro

žáky základních škol a víceletých gymnázií. Tematicky bude rozdělen

na dva teoreticko - experimentální 90 minutové bloky se zaměřením na

zajímavé a významné nekovy. Organizátory celé akce jsou Středisko

volného času KORUNKA v Ostravě (odloučené pracoviště Středisko

přírodovědců) a Gymnázium Komenského v Havířově. Na tento semi-

nář bude navazovat další akce zaměřená na základy chemických

výpočtů a organické chemie v Ostravě - Porubě.

V případě zájmu kontaktujte organizátory:

Mgr. Marie KOCIÁNOVÁ

e-mail: marie.kocianova@svc-korunka.cz, ☎ 599 527 321

Mgr. Aleš CHUPÁČ, ales.chupac@seznam.cz

Je těžké být „1.“ ?

Tři měsíce prázdnin? 
Na Hotelové škole a Obchodní akademii běžná praxe

Mladí havířovští bridžisté vyhráli ve Vídni Dunajský pohár
Na konci září uspořádala Rakouská bridžová

federace 1. ročník mezinárodního turnaje Dunaj-
ský pohár pro školní týmy. Díky pokrytí ubytova-

cích a stravovacích nákladů rakouskou stranou

vyrazilo na akci také 14 dorostenců Havířovské
bridžové akademie (HABRA), kteří pod vedením
trenéra Daniela Vachtarčíka vytvořili 3 týmy. Nej-

zkušenější havířovský dorostenec ve výpravě

Adam Janas navíc posílil jedno z uherskohradiš-
tských družstev.

Turnaj probíhal takzvaným švýcarským syté-

mem. V sobotu se odehrálo 6 kol, během nichž
se určili v desetičlenné tabulce účastníci neděl-
ního semifinále. Od úvodního kola se v čele usa-

dil havířovský tým ve složení Lukáš Kolek,
Michael Botur, Erik Klemš a Lucie Kohutová
a základní část suverénně vyhrál. Do semifinále

postoupili dále dorostenci Maďarska, tým Uher-
ského Hradiště s naším Adamem Janasem

a reprezentanti Rakouska.

Nedělní zrádné play-off Havířovští zvládli na
jedničku. Nejprve zdolali v semifinále rakouské
účastníky letošního školního mistrovství Evropy

a ve finále si poradili s výběrem Maďarska a zí-
skali tak Dunajský pohár. Třetí místo si z Vídně

dovezl Adam Janas.
„Vyhrát jakýkoliv turnaj vyžaduje dostatečnou

psychickou odolnost, kterou naši hráči předved-
li. Dorostenecká reprezentační dvojice Kolek-
Botur potvrdila své kvality a dvojice Klemš-Kohu-
tová ukázala, že když bude na sobě dále poctivě
pracovat, reprezentační vrátka ani před nimi
nemusí být zavřená. Druhému týmu ve složení
Pavelková-Koláček a Melčák-Papala ještě chybí
vyhranost na větších akcích.

Pro nováčkovský tým dvanáctiletých žáků
sekundy ve složení Šolc, Wróbel, Častoňová,
Palkovičová, Kotačková to byl první takový mezi-
národní turnaj, ve kterém získali mnoho zkuše-
ností a další chuť se zlepšovat, aby se se svými
mezinárodními kamarády a soupeři mohli vídat
i v budoucnu,“ zhodnotil celou povedenou akci

žáků Gymnázia Studentská Havířov vedoucí
akce Daniel Vachtarčík.

Foto: Daniel Vachtarčík

Škola na Selské slaví 100
Ředitelství školy a sdružení rodičů „Matice školská“ při Základní škole s polským jazykem vyučova-

cím v Havířově-Bludovicích srdečně zve nejen své absolventy a přátele školy, ale i širokou veřejnost

na slavnostní Akademii u příležitosti významného jubilea školy, která se bude konat 11.11. 2011

v 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu Petra Bezruče.
Škola vznikla na podzim roku 1911 z rozhodnutí Slezské školní rady v Opavě. Je jí tedy 100 let a je nejstar-

ší školou na území dnešního Havířova. Během své existence škola procházela různými proměnami, vždy však

zůstala školou, kde vyučovacím jazykem byl jazyk polský. Školní zvonek se odmlčel pouze po dobu 2. světové
války. Absolventi této školy jsou ve velké míře velmi vzdělanými lidmi, úspěšnými v mnoha oborech lidské čin-
nosti. Současná škola se nejen snaží o kvalitní výuku, ale se zapojuje do kulturního života města, zejména pro-

střednictvím dětského folklorního souboru „Mali Błędowianie“. Může se pochlubit úspěchy v soutěžích

a předmětových olympiádách. Do budoucna přejeme škole spoustu nadaných žáků a pedagogům mnoho
úspěchů v pedagogickém úsilí.
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Vědí o nás!
A já si myslím, že je to dobře, vždyť se

nemáme proč schovávat! Víte o nás také vy
ostatní?

Mám na mysli seniory našeho města
Havířova, kteří dostali společně s Magist-
rátem - odborem sociálních věcí ocenění
ministra práce a sociálních věcí za vzájem-
nou spolupráci, za aktivitu a účast na celo-
republikové soutěži „Šikovné ruce našich
seniorů“. Kdo o nás ví? Budu skromná,
začnu tím, že o nás vědí především ti, co
byli přítomni předávání ocenění v Lysé nad
Labem, pak ti, co čtou Radniční listy
a internetový časopis doma.cz.

O našich seniorech a jejich aktivitách ví
nejen v ČR, ale také ve Švédsku, Němec-
ku, Chorvatsku, Austrálii a také na Sloven-
sku. Je to úspěch, když nám fandí tolik lidí
z různých koutů světa. Vědí o našem
novém domě Volnočasových aktivit na ulici

Horymírově, kde má náš STP novou klu-

bovnu - bezbariérovou, kam za námi každé

první a třetí úterý v měsíci mohou přijít naši

spoluobčané. Kdo je méně pohyblivý, nebo

spíše na vozíku, ten má možnost tuto cestu

absolvovat za doprovodu pracovníků

ADRA. Tato služba je bezplatná a bližší
informace získáte v domově seniorů Luna,
kde má ADRA své sídlo a úřední hodiny.

Také o cvičení, kroužku ručních prací,
kde šijeme panenky pro děti do nemocnice,
o tom, kde a kdy se vlastně nápad s panen-
kami zrodil. Jak takové šití a předávání
panenek probíhá. O tom všem dávám vědět
celému světu a jsem si vědoma toho, že ne
všude mají možnost zajít si do různých
kroužků a nejen senioři, ale také ostatní
občané našeho města různého věku.

Nesmím zapomenout na přednášky ať
už s oblasti zdravotní, či nenásilně poučné
paní Gelnarové.

Plán činností domu VČA je k nahlédnutí
na informační tabuli v budově VČA. Budovu
VČA nám dal k dispozici magistrát našeho
města a také hradí její provoz. Dohled na
chod budovy mají na starosti dobrovolní
pracovníci jednotlivých klubů bez nároků
na mzdu. Propojení mezi kluby a odborem
sociálních věcí jsou pracovnice magistrátu -

p. Pospíšilová a p. Lepíková. Na ně se obra-

címe s různými požadavky, problémy.

Neodpustím si (jak se říká pod čarou) zde

sdělit, že i o nich se ve světě ví!                

Marta Bajerová

Z redakční pošty:

Havířovští senioři opět bodovali

20. září 2011 se konaly v Domově seniorů (DS) Luna na Lidické ulici

Havířov-Šumbark 10. jubilejní „Sportovně společenské hry seniorů klubů
důchodců Havířova. Tyto hry pořádá Magistrát města Havířov, který celou
akci dotuje. Soutěžilo 14 pětičlenných družstev z klubů důchodců a 1 druž-

stvo SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami).
Doprovod každého družstva a zdárný průběh soutěže zajišťovali zaměs-

tnanci DS a magistrátu. Sportovní klání probíhalo v duchu „není důležité zví-
tězit, ale zúčastnit se! Přišli hoši a děvčata se stříbrem ve vlasech, mnozí
s holemi, o berlích. Ze všech vyzařovala snaha a vůle dobře obstát...

Soutěžilo se v osmi zajímavých disciplínách, které byly zaměřeny na
soustředěnost, přesnost, představivost, motorickou zručnost, hbitost.
Jednalo se o hod na přesnost, puzzle, navlékání kostek na šňůru, ruské
kuželky, hod kroužků na cíl, plechovou pyramidu, přišívání knoflíků a zava-
zování tkaničky. Každý soutěžící měl přesně stanovený časový limit
a počet pokusů pro dosažení cíle. Výkony se bodovaly. Atmosféra sportov-
ního klání byla vynikající. Ze všech stran se ozýval smích, radost z úspě-
chu, obdivné volání. Všichni přítomní zvítězili. Nad únavou, nad problémy
stárnutí, nad nemocemi, které se dříve narozeným kupí mírou vrchovatou.
Všichni byli víc než dobří už proto, že přišli a soutěžili. Největší počet bodů
získal KD Barbora (1 045 bodů) a KD Dolní Datyně (908 bodů). Na třetím
místě skončilo družstvo SPCCH (880 bodů). Alena Urbánková

Činnost koordinátora služeb pro
oběti trestných činů byla zahájena
v rámci projektu Restorativní justice
- podpora a poradenství obětem
trestných činů.

Posláním této pilotní služby je
poskytovat informace a koordinovat
služby, které jsou obětem trestných
činů nabízeny státními i nestátními
organizacemi, včetně mapování
potenciálních rizik pro oběti trestné
činnosti zejména v rámci případů
závažné trestné činnosti. Dalším
úkolem je navazovat spolupráci
s příslušnými subjekty a zjistit, jaké
služby obětem trestných činů tyto
státní i nestátní organizace posky-
tují či mají zájem poskytovat, udržo-
vat kontakty se zástupci těchto
institucí a propojovat je vzájemně.

Autoři projektu se inspirovali ve

Velké Británii, kde podobnou úlohu

zastávají Victim Liaison Officers.
„Projekt Restorativní justice

velmi vítám a do této práce jdu
s velkým nasazením,” přiznala

havířovská koordinátorka služeb
pro oběti trestných činů Bc. Aneta
Fukalová. „Jsem přesvědčena, že
je to věc, do které má smysl inve-
stovat energii, protože lidé, kteří se
stali oběťmi trestného činu, potře-
bují, aby zde efektivně fungovala síť
služeb, ve které najdou potřebnou
podporu i pomoc. Osobní zkuše-
nost s trestným činem bolestně
zasáhne do života člověka a může
jej převrátit vzhůru nohama. Mou
touhou je, abychom vytvořili takové
služby pro oběti trestných činů,
které co nejvíce zmírní dopad trau-
matizující zkušenosti na jejich
osobnost, a díky kterým se poško-
zení budou moci co nejdříve vrátit
ke svému normálnímu životu."     

Kontakt: Bc. Aneta Fukalová

E. F. Buriana 869/4a, 

4. patro, č. 417

736 01 Havířov-Město

☎ 734 780 499

afukalova@restorativnijustice.cz

Stejně jako v loňském roce reali-

zuje město Havířov ve spolupráci

s občanským sdružením SP+D

Kontakt Havířov sociálně psycholo-

gický výcvik pro rodiny s dětmi,

které jsou klienty oddělení soci-

álně-právní ochrany dětí Magistrátu

města Havířova. První setkání se

uskutečnilo ve dnech 16. - 18. 9.
2011 v Mostech u Jablunkova, další

dvě pak budou navazovat v říjnu

a listopadu 2011.
Program je zaměřen na pomoc

rodinám při řešení výchovných,

vztahových, komunikačních problé-

mů a zkvalitnění celkového klimatu
v rodině. Je realizován formou sku-
pinového výcviku v "bezpečném

prostředí", který je zacílen na kori-

gování problémů, jež jsou spojené
s výchovou dítěte, pozitivní motiva-
ci osobních postojů, utváření hod-

notového systému, rozvoj a upev-

ňování nekriminálních vzorců cho-
vání, odmítání negativních jevů,

zvládání rizikových a stresových

situací, asertivní chování a komuni-

kaci při využití technik a metod

sociálně psychologického, artetera-

peutického a psychoterapeutického

výcviku.

Víkendových terapeutických

pobytů, které jsou odborně vedeny
speciálními pedagogy střediska

výchovné péče Mgr. Blankou Bru-

marovou a Mgr. Jiřím Kročkem, se
zúčastní šest rodičů se svými
dětmi.

Projekt je realizován z finančních

prostředků státního rozpočtu České
republiky, určených na realizaci
Městského programu prevence kri-

minality na rok 2011, poskytova-

ných Ministerstvem vnitra ČR
a z finančních prostředků rozpočtu
města Havířova.

Mgr. Jiří Kroček
předseda výboru 

OS SP+D Kontakt

Od července funguje nová služba pro
oběti trestných činů také v Havířově

Pomoc rodičům při zvládání

rodinných problémů

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 
pořádá

Oslavy 60. výročí 
Střední zdravotnické školy v Karviné

Program: 25. 11. 2011 v 11 hodin 
MěDK Karviná - Slavnostní akademie

26. 11. 2011 od 10 do 16 hodin  SZŠ  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

pro bývalé zaměstnance, absolventy a přátele školy 
www.sszdra-karvina.cz, ☎ 596 311 774

Foto: archiv
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
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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

Ex libris a malá grafika 
s erotickými a galantními náměty 

- vybrané práce z mezinárodní soutěže 
Trienále Havířov 2002 a 2005

1. - 27. 11. 2011

VŠE O MUŽÍCH

3.11. v 19 h. - velký sál KDPB

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to

dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem.

Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.

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

Vstupné: 350,- 320,- 290 Kč

Neděle 6.11. v 15 h. - loutkový sál KDPB

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Hravé divadlo Brno                                           Vstupné: 50 Kč

Neděle 13.11. v 15 h. - loutkový sál KDPB

DĚDEČKOVY KOUZELNÉ POHÁDKY
Divadlo veselého Jirky Ostrava                        Vstupné: 50 Kč

Neděle 27.11. v 15 h. - loutkový sál KDPB

ČERT A KÁČA      
Divadlo Smíšek Ostrava                                    Vstupné: 50 Kč
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projekt film a škola 24.11. v 16 h. - loutkový sál KDPB

1.11. FIGHTER 
(USA 2010, 115´, do 12 let
nevhodný, drama/příběh, titul-
ky) Režie: David O. Russell

8.11.

CESTA ZA HORIZONT 
(L´ENFANCE D´LCARE,
Švýcarsko/Rumunsko/Francie
2009, 96´, do 12 let nevhodný,
sci-fi/drama, titulky) 
Režie: Alexandre Lordachescu   

15.11. PROFESIONÁLNÍ     
MANŽELKA

(POTICHE, Francie/Belgie
2010, 103´, přístupný, komedie,
titulky) 
Režie: Francois Ozon

22.11. LEPŠÍ SVĚT 
(HAEVNEN, Dánsko/Švédsko
2010, 113´, do 15 let nepřístup-
ný, titulky) Režie: Susanne Bier

29.11. VĚRNÁ KOPIE 
(COPIE CONFORME, Fran-
cie/Itálie/Irán 2010, 106´, do 15
let nepřístupný, drama)
Režie: Abbás Kiarostamí
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ry Začátky představení vždy v úterý v 17.45 h.
loutkový sál KD P. Bezruče Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
(AGUIRRE, DER ZORN GOTTES, Německo 1972, 93 minut,
drama/životopisný, titulky) 

Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

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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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

SPOLEČENSKÝ DŮM - SD

●● 8.12. v 17 h. - velký sál KDPB  KALASHOW ●● 8.12. v 18 h. - loutkový sál KDPB
přednáška T. Kubeše "Holandsko" ●●  9.12. - sál KD Radost - MISS KARKULKA
●●  13.12. v 19 h. - KD Radost - Adventní koncert - Jarmila a Daniela Kosínovy
(zpěv, varhany) ●●  17.12. v 18 hodin SD Předvánoční taneční večer s Kubemusic

p
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e
Josef Štefka - gobelíny a keramika 

vernisáž ve středu 2. 11. od 17 hodin
výstava potrvá do 24. 11. 2011

Neděle 20.11. v 15 h. - KD Radost

TŘI PRASÁTKA A VLK
Divadlo Řád Červených Nosů Blatnice Vstupné: 50 Kč 

16.11. v 19.00 hodin - KD Radost

Igor Ardašev
klavír 

V programu zazní skladby B. Smetany, 

L. Janáčka a R. Schumanna.

Koncert zahájí Jakub Durčák, žák 2. ročníku ZUŠ B. Martinů 
z klavírní třídy p. uč. Marty Draganové - Vlkové

Vstupné: 150 Kč, důchodci 130 Kč, studenti 100 Kč

Graffovo kvarteto

ČESKÁ SCÉNA pro skupinu HAC
22. 11. v 19 h. - KDPB

Federico Garcia Lorca: DŮM DONI BERNARDY 

Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov
pořádá ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Havířov 
14. 11. v 16.30 h. - loutkový sál KDPB
Václav Smička, HBZS Ostrava-Radvanice
Báňská záchranná služba v podmínkách dneška
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náměstí Republiky - VÁNOČNÍ MĚSTEČKO

KD L. Janáčka - KDLJ
provoz z technických důvodů přerušen
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2.11. v 9.00 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 (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

3. - 7. a 9.11. v 17.45 h, ve středu 9.11. též v 9.00 h  

KAMARÁD TAKY RÁD 
(FRIENDS WITH BENEFITS, USA 2011, CP 29.9. 11,
109´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie, 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

nebezpečně posedlý. Když se Juliet pokusí osvo-

bodit 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)

3. - 6.11. ve 20.00 h

DŮM 
(ČR/Slovensko 2011, CP 20.10. 11, 97´, do 15 let
nepřístupný, drama, DD) Dům je intimním dramatem

otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých

generací a neutuchající touze po svobodě. Imrich

buduje svůj vlastní životní sen - staví dům pro

svoji mladší dceru Evu. Do stavby domu projektu-

je všechny své sny a ambice, které ztratil v éře

komunismu. Na rodinném dvoře však stojí roze-
stavěné domy dva  - první, nedokončený dům, měl

patřit Evině starší sestře Janě ... Vstupné: 82 Kč

4. - 5.11. v 15.30 h 

GNOMEO A JULIE 
(GNOMEO AND JULIET, Velká Británie/USA 2011,
84´, přístupný, animovaný/dobrodružný/rodinný, české
znění, DD) Animovaný komediálně-dobrodružný

snímek o trpaslících. Režisérem filmu je tvůrce Shreka
2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je
autorem úspěšného Madagaskaru, což je záruka

zábavného příběhu, u kterého se budou bavit děti

i dospělí. Vstupné: 52 Kč 

10.11. v 17.45 a 20.00 h

ALOIS NEBEL 
(ČR 2011, CP 29.9. 11, 87´, přístupný, animovaný/
drama, DD) Příběh filmu začíná na podzim roku

1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách,
kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav

Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od
času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní

zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného
odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na
nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně
plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně
se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstoj-
níky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naru-
ší jednoho dne Němý (Karel Roden), který překro-
čí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji
matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do
blázince a přijde o místo výpravčího. Režie:Tomáš
Luňák                                            Vstupné: 77 Kč

11. - 13.11. v 17.45 a 20.00 h 

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA 
(CRAZY STUPID LOVE, USA 2011, CP 15.9. 11,
118´, do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD)
Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen - má do-
brou práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku
lásku ze střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho
žena Emily podvádí a chce se s ním rozvést, jeho
„dokonalý“ život vezme rázem za své … V hlav-
ních rolích Steve Carell a Julianne Moore.

Vstupné: 77 Kč
11. - 12.11. v 15.30 h

AUTOPOHÁDKY 
(ČR 2011, 75´, přístupný, animovaný, DD) 
Animovaný povídkový film natočený na motivy stejno-

jmenné knížky Jiřího Marka. Vstupné: 62 Kč

16.11. v 9.00 a 17.45 h 

BASTARDI 2 
(THE HANGOVERPART II, USA 2010, CP 27.10. 11,
102´, do 15 let nepřístupný, komedie, titulky, DD) 
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastar-

da Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou

přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami

všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak

Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy

hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, který

přebírá agendu po zesnulém policejním vyšetřo-

vateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech

úmrtí "Bastardů" něco nezdá …. Hrají:Tomáš Mag-

nusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav Župa-

nič, Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan Cimic-
ký, Radim Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová,
Jan Přeučil, Jaroslava Obermaierová, aj.

Vstupné: 77 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 40 Kč)

17. - 21. a 23.11. v 17.45 h a 20.00 h

ve středu 23.11. též v 9.00 h 

22.11. jen ve 20.00 h

PERFECT DAYS 
- I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
(ČR 2011, CP 3.11. 11, do 12 let nevhodný, komedie)

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou si
dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své
bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém
pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky od
homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový
striptýz od své nevyzpytatelné matky. Přáníčko si
doma vystaví, při vzkazu se - ač sama sebe pro-
klíná - dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí
okamžitě přebere Richard. Hrají: Ivana Chýlková,
Zuzana Bydžovská, Bob Klepl, Ondřej Sokol, Zuza-
na Kronerová, Vojtěch Kotek aj. Režie: Alice Nellis  

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

18. - 20.11. v 15.30 h

V PEŘINĚ 
(ČR/2011, 103´, přístupný, rodinná/hudební/komedie,
DD) Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá
přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce
F. A. Brabce. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl,
Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Anna Stropnická,
Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková,

Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek,

Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a Tatia-

na Vilhelmová. Vstupné: 62 Kč

24. - 30.11. v 17.45 h,

ve středu 30.11. též v 9.00 h                       

24. - 27.11. též ve 20.00 h 

MUŽI V NADĚJI        
(ČR 2011, přístupný, komedie, DD) Scenárista, režisér

a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii

Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným ten-

tokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené

komedie zní, zda může být nevěra základem šťastné-
ho 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: 82 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

25. - 27.11. v 15.30 h

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
(USA 2011, CP 27.10. 11, 107´, přístupný, animova-
ný/dobrodružný/rodinný, české znění, DD)
Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra

Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti

společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá
nebezpečné tajemství. Tintin procestuje křížem
krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na

místo posledního odpočinku lodi Jednorožec,

vraku, který by ve svém nitru mohl skrývat klíč
k obrovskému bohatství...a také prastarou kletbu.

Vstupné: 77 Kč
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
PROGRAM KINA CENTRUM HAVÍŘOV V PROSTORÁCH KD P. Bezruče - loutkový sál

Od 24. listopadu 2011 
se bude opět promítat 

v prostorách KD Leoše Janáčka

P
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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.
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ZŠ M. Kudeříkové, která je známá nejen svou
kvalitní sportovní průpravou, množstvím různých
kroužků, ale také tím, že jejími absolventy jsou
medailisté z olympijských her - Šárka Kašpárko-
vá a Jaroslav Bába, se v loňském školním roce
zapojila do projektu „Elektronizace vzdělávání,
včetně tvorby a následné implementace nových
výukových materiálů v základních školách“.
Hlavním cílem tohoto projektu, do něhož je zapo-
jeno celkem 9 havířovských základních škol, je
podpora rozvoje a zkvalitnění výuky na základ-
ních školách zřizovaných statutárním městem
Havířov prostřednictvím nových výukových
metod a forem.

Vzhledem k tomu, že se škola již mnoho let
profiluje jako škola vychovávající mladé sportov-
ce, zaměřili jsme se na tvorbu metodické řady
vybraných atletických disciplín, a také chceme
vytvořit krátký přehledný soubor vyrovnávacích
cvičení. Naše práce by se neobešla bez vstří-
cnosti současných i bývalých žáků naší školy,
kteří byli ochotni strávit s námi mnohokrát svůj
volný čas a pomohli nám tak vytvořit přehledný
návod pro učitele tělesné výchovy.

Doufáme, že se nám povedlo vyhotovit ucele-
ný materiál, který pomůže učitelům i žákům pře-
konat obtíže při výuce nových pohybových
dovedností, a také věříme, že naše práce přispě-
je k tomu, že děti lépe poznají a pochopí krásu
naší královny sportu - lehké atletiky. A třeba se
po několika letech objeví další sportovec z naše-
ho města, který získá medaili na olympijských
hrách.

Iveta Bušková, Jana Kopecká, Martina Ončová

Žáci Základní školy a Mateř-
ské školy s polským jazykem
vyučovacím v Havířově-Bludo-
vicích se pravidelně zúčastňují
různých předmětových soutěží
a olympiád. V mnoha kláních
patří k těm nejlepším.

V letošním roce se škola
může těšit z neobvyklého
úspěchu. Žákyně osmého
ročníku Anna Kadlubcová zí-
skala dvě bronzová ocenění
v „Soutěži vědecké fotografie“,
jež probíhala na celosvětové
úrovni. Této fotosoutěže se
zúčastnilo 1578 mladých lidí ze
45 zemí světa, v některých
zemích pro velký zájem probě-
hla nejdřív kola národní. Sním-
ky hodnotilo anonymně 28
porotců z celého světa.
Je proto velmi sympatické, že
členové poroty, mnohdy
z exotických zemí, ocenili sním-
ky, které vznikly u Baltského
moře. První snímek zachycuje
neobvykle napěněnou, přímo
našlehanou mořskou vlnu,
druhý skromného racka, který
se nádherně zrcadlí na
mokrém, uhlazeném písku.

Vzhledem k tomu, že většinu
ocenění získali mladí lidé
z mimoevropských světadílů -
zlato putovalo do Indonésie,
Malajsie a Kolumbie - úspěch
mladičké fotografky z České
republiky je opravdu nevšední.
Porotkyně zastupující ČR
poslala Aničce blahopřejný
e-mail s poděkováním za
reprezentaci naší země v této
prestižní soutěži. Anna však

nebyla jediná, která dosáhla
úspěchu, její spolužák Jakub
Staś se dostal do úzkého finále
- TOP 100 nejlepších snímků
soutěže - a získal diplom.

Úspěch těchto žáků je krás-
ným dárkem škole u příležitosti
jejího jubilea, v letošním škol-
ním roce škola totiž slaví 100
let od svého založení.

Danuta Kulová

ZŠ F. Hrubína:

Výlet Osvětim - Krakow 
V sobotu 1. října v 6 hodin ráno jsme ještě

za tmy vyjeli směrem k Polsku. Cesta byla
prázdná,  a tak jsme se velmi rychle přibližo-
vali k městu Osvětim. Přijeli jsme ke koncen-
tračnímu táboru za bezmračné oblohy, a i když
bylo jen 11 stupňů, věřili jsme v krásný den.
V pracovním táboře Auschwitz jsme si mohli
prohlédnout i blok smrti s popravčí stěnou
a katakomby s vězením. Pak nás průvodkyně
převezly naším autobusem do vyhlazovacího
tábora Birkenau, kde jsme měli možnost vidět,
jak žili ti, které čekala smrt v krematoriích.
Nahlédli jsme i do jednoho z ženských domků
- ubytovny smrti. Po této ponuré prohlídce
jsme odjeli zpět, tentokrát zhlédnout doku-
mentární film s autentickými záběry z osvobo-
zení tábora.

Po čtyřech hodinách jsme nakonec Osvětim
opustili a naše cesta vedla do královského
města Krakow. Konečně se ukázalo slunce
v plné síle a za nádherného podzimního poča-
sí jsme pohlédli na břeh řeky Wisly s krásnou
scenérií hradu Wawelu v pozadí. Poté jsme

k němu vystoupali, abychom si na návrší při-

pomněli, že zde dříve před polskými vládci

procházely dějiny Velkomoravské říše. Počkali

jsme si na plivnutí ohně draka Smoga a pak

jsme navštívili město, které dal postavit podle

pověsti kníže Krak - přemožitel draka.

Po cestě zpět jsme vstoupili na nádvoří pro-

slulé Jagellonské univerzity a po společné

fotografii jsme si to zamířili k našemu autobu-

su. V zapadajícím slunci a nakonec v úplné

tmě jsme spokojeni a plni dojmů dojeli ke

škole.
Žáci 6. - 8. tříd

ODDÍL VOLEJBALU SLAVIA HAVÍŘOV
ZVE CHLAPCE Z 5., 6. A 7. TŘÍD DO SVÝCH ŘAD

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ VOLEJBALOVÉHO KLUBU PROBÍHÁ NEUSTÁLE.
PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT ZA KLUB,
KTERÝ HRAJE NEJVYŠŠÍ VOLEJBALOVOU SOUTĚŽ V ČR! 

KAM: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
UL. MAKARENKOVA (VCHOD ZEZADU DO TĚLOCVIČNY)

KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK VŽDY OD 16.00 DO 17.30 HOD.

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV S SEBOU.
KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ: J. ZVOLÁNEK 734 570 807

Kynologové - soutěž
16. ročník přeboru "O pohár města Havířo-

va" se konal na kynologickém cvičáku

v Havířově-Bludovicích koncem září.

Byl hezký den a na start se přihlásilo 47
závodníků, kteří k nám přijeli z Přerova, Hranic,
N. Jičína, Rožnova, Frenštátu, Orlové, Karviné,

Šenova a Vendryně.

7 závodníků reprezentovalo pořadatelskou
organizaci. Dokázali, že to se svými čtyřnohými
přáteli opravdu umí a vybojovali přední místa.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích.

Vítězové každé kategorie obdrželi krásné
poháry a všichni závodníci dostali pro své čtyř-
nohé kamarády odměny, pamlsky a krmení,

které do soutěže věnovali sponzoři.
Výbor ZKO  

Úspěch žáků ve světové „Soutěži vědecké fotografie“ 
- krásný dárek stoleté oslavenkyni

ZŠ Kudeříkové:

Hledáme a učíme nové olympijské medailisty!

Oceněná fotografie našlehané vlny. Foto: Anna Kadlubcová

Foto: archiv
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INDIÁNI 
na ZŠ K. Světlé

Základní škola Karolíny
Světlé se v týdnu od 19. 9. do

25.9. proměnila v jedno velké

indiánské týpí v projektu

s názvem „INDIÁNI“.

Žáci prvních tříd se seznámi-

li s indiánskými kmeny, jejich

znaky a symboly. Školou se

nesla píseň „Ho ho Watanay“,

děti si mohly zatančit také

válečný tanec a nakreslit svého

indiána. Největší nadšení pak

projevili při výrobě vlastních

indiánských čelenek, které by

jim záviděl i sám Vinnetou. Ve

středu prvňáčci vyrazili do

Ostravy, kde navštívili výstavu

„Legendární indiánské kmeny“.

Do projektu se zapojili také

žáci 8. a 9. tříd, kteří svým

mladším spolužákům vyrobili

náhrdelníky. Zakončením celé-

ho týdne bylo nádherné sobot-
ní odpoledne, kdy se rodiče
s dětmi zúčastnili indiánské

stezky. Na Pašůvce jsme spo-

lečně plnili dobrodružné úkoly,
jezdili na koni a opékali párky.

Děkujeme p. ředitelce

a všem p. učitelkám MŠ

E. Holuba, které tento krásný

sobotní program zorganizovaly

a prvňáčky pozvaly.

Poděkování patří také všem

rodičům, kteří si udělali čas

a připravili pro děti krásné indi-

ánské kostýmy.

Odměnou pro nás pro
všechny bylo sluníčko na nebi

a úsměv na rtech malých indi-

ánů.
Michaela Janíková, 

ZŠ K. Světlé

První říjnový víkend s sebou přinesl tradiční
třinecké atletické víceboje. Zúčastnili se jich
i žáci ZŠ M. Kudeříkové, kteří fungují v oddíle
atletiky TJ Start Havířov. Závod se našim žákům
velmi vydařil. V krásném, téměř letním počasí si
mladí atleti a atletky posouvali hranice většiny
svých osobních rekordů. V pětiboji mladších
žaček zvítězila Anežka Hanousková výborným
výkonem 1710 bodů. Ve stejné kategorii si vybo-
jovala třetí místo Alexandra Salamonová. V pěti-
boji mladších žáků se na druhé místo prosadil
Denis Nowak a třetí byl Jan Vácha. Také
v sedmiboji starších žaček jsme měli medailové
umístění díky třetímu místu Dominiky Váchové.
Kategorie starších žáků byla zcela v naší domi-
nanci.

Na prvních čtyřech místech se umístili naši
závodníci v tomto pořadí - David Hájek, Vojtěch
Michejda, David Opravil, Lukáš Buda. David
Hájek již sice od nového školního roku navště-
vuje střední školu, ale u atletiky zůstává a závo-

dí stále za náš oddíl.

Zásluhu na těchto úspěších mají zejména

sami žáci, kteří mají rádi pohyb na atletických

drahách a obětují svůj volný čas tréninku.

V tomto konání jim pomáhají učitelé tělesné

výchovy ZŠ M. Kudeříkové a trenéři oddílu atle-

tiky, který funguje ve spolupráci s touto školou.

Všem patří velký dík za obětavou práci.
Jan Polášek, vedoucí trenér

Malebné slovenské městečko Stupava již
osmým rokem hostilo mladé evropské florbalisty

na turnaji Stupava Cup. Letos poprvé se tohoto

turnaje zúčastnili i hráči Slovanu Havířov, kon-
krétně děti ročníku narození 1997 a mladší.

Základní skupinou prošli hráči Slovanu bez

ztráty jediného bodu a do vyřazovacích bojů
postoupili z prvního místa. Ve čtvrtfinále Slovan

změřil síly s týmem ŠK Gama Košice - 4:1
a následující den jej prověřil slovenský TJ Sokol
Gajary, ale ani tento tým jej nezastavil před bra-

nami finále - 7:0. Ve finále Slovan čekal boj
s vítězem druhé skupiny, polským celkem UKS

Jednyka Orszysz. Dvougólové vedení Slovanu
soupeř smazal hned na začátku druhé části hry
a také se dostal do vedení. Čtyři vteřiny před

koncem utkání Slovan stav srovnal a v loterii

trestných střílení rozhodl o svém vítězství

v celém turnaji. Při závěrečném ceremoniálu,
kdy hráči převzali každý svou zlatou medaili

a také pohár za vítězství, si účastníci turnaje
vyslechli českou národní hymnu na počest

vítězů.
Mladí hráči Slovanu dokázali, že i v malém

počtu jde udělat velkou díru do světa a že bojo-
vat do poslední sekundy utkání se vyplatí. Nej-
lepším brankářem turnaje se stal Pavel Vavruš-

ka a nejmladší hráč týmu Daniel Filip zazname-
nal největší počet vstřelených branek na turnaji.

Florbalový oddíl Slovan Havířov 

neustále přibírá do svých řad 
nové florbalisty už od 6 let věku.

Info p. Filip 605 930 557 

nebo p. Ficenc 777 602 792.

Nábor do atletiky

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.: 777 300 888),
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 atletů a možnost
účastnit se soutěží po celé ČR.

• Kontaktní osoba: J. Polášek 

(tel.: 724 793 968),
e-mail: jendapol@centrum.cz

Více informací naleznete na 
www.atletikahavirov.webnode.cz

Druhé místo a postup do Finále
o Mistra ČR juniorů družstev pro
rok 2011 si vybojoval Sportovní
klub vzpírání Baník Havířov
v Novém Hrozenkově v rámci
3. kola ligy juniorů družstev.

Havířov nastoupil ve složení
Silvestr Khek, David Mirga, Lukáš
Sivák, Daniel Pokorný, Roman
Dík, Lukáš Mirga a Filip Gerši.

Nejlepší havířovský junior Sil-
vestr Khek obsadil třetí místo za
Jurečkou a Gasiorem z Bohu-
mína.

Pořadí družstev 1. Bohumín
1526 bodů, 2. SKV Havířov 1361

bodů, 3. Zlín 1275 bodů, 4. Hrozenkov 1243 bodů, 5. Třinec 1015 bodů a 6. Ostrava.
Finále o Mistra ČR juniorů družstev se uskuteční 26.11. v Bohumíně.

Chceš se naučit šachy
a poznat nové kamarády?

Neváhej a přijď do šachové
herny TJ Slovanu Havířov 

na ulici Opletalova 
v Havířově-Šumbarku 

(správní budova tenisových
kurtů v areálu 

Slovanu Havířov)
Trénink začátečnické skupi-
ny každý čtvrtek od 16.30

www.sachyslovan.cz

Atleti ZŠ M. Kudeříkové
excelovali v Třinci

Florbalisté Slovanu Havířov zlatí 
na mezinárodním turnaji Stupava Cup

Foto: archiv

Foto: archiv
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VOLEJBAL
Máš ráda sport? 

Chceš se naučit volejbal?
Tak přijď!!

Kdy: 17.00 - 18.30 hodin
pondělí a středa

Kde: ZŠ M. Kudeříkové

Dívky od 12 do 18 let
Kontakt: 732 716 347

Víte, že...
Z Havířova jezdí nové 

přímé vlakové spoje do Prahy
26. 9. 2011 přesně v 9.31 hodin zastavil na pražském hlavním ná-

draží u prvního nástupiště úplně první spoj IC RegioJet 1002.
Spoj vyjel v 5.20 z Havířova jako úplně první soukromý nedotovaný

dálkový spoj ve střední Evropě. Vlak byl kompletně vyprodaný

a cestovalo v něm více než 200 cestujících.

RegioJet začal 26. 9. provozovat tři páry spojení (3 v každém
směru) na trase Havířov - Ostrava - Olomouc - Praha a zpět.

Během podzimu zvýší počet spojů na 5 - 6 párů v každém směru

a od prosince začne jezdit 9 x denně v obou směrech. Některé spoje

budou zajíždět až do slovenské Žiliny.
Spoje RegioJet nabízejí cestujícím například wifi zdarma, nápoje

a denní tisk také zdarma a občerstvení za nízkonákladové ceny.

Od 1. 10. 2011 je kožní ordinace 
z ul. Švermova přemístěna 
do nových prostor v Domě
Zdraví na ul. Karvinská 5.

Léčba kompletního spektra
kožních chorob, vyšetření 
znamének, lymfodrenáže 

a péče o otoky,
estetická dermatologie,

botulotoxin, výplně a laser.
MUDr. Ondřej Hatoň 

MUDr. Irma Parmová 

MUDr. Sylva Zajícová 

☎ 596 811 810 

O pracovitém člověku se
říká, že je pilný jako včelička.
Když jsem se dětí na letošní
první schůzce zeptal, co si
o tomto přísloví myslí, tak
názory u všech dětí byly téměř
stejné.

Protože včelička celý den
lítá z úlu na květy, nosí do úlu
nektar, dělá med a opyluje

květy.

Včela dělnice má však výčet

úloh daleko větší. V prvé řadě je

třeba si uvědomit, že ve včelstvu

existuje týmová spolupráce.

Například při stavění plástu,

zajišťování klimatizace v úlu

(topení, chlazení), uskladňování

zásob a jejich konzervování.

Když víme, že matka naklade

denně 1 500 i více vajíček, tak

takový počet buněk musí denně

vyčistit, pak stejný počet larev

nakrmit, buňky s dospělými lar-

vami zavíčkovat (devátý den od

položení vajíčka). Zavíčkovat

musí i zásoby s medem. U larev

jsou víčka prodyšná, u zásob je

víčko neprodyšné. Dále musí

krmit trubce, také musí krmit
matku. Nosit do úlu pyl, uskla-

dňovat ho a konzervovat, nosit

do úlu vodu (za rok až 150 litrů),
nosit propolis a medovici. Musí
stavět plásty, utěsňovat štěrbiny.

Včely musí pátrat po zdroji snů-

šky a předávat o tom informaci
ostatním včelám. Musí střežit
česno a provádět obranu proti

vetřelcům. Koncem léta pak musí

vyhánět trubce z úlu. Vosk, který
včela vypotí ze svých voskových
žláz (má jich 8), musí rozhníst,

pak teprve z něj staví plásty

a utěsňuje štěrbiny. Včely také
musí čistit úl, vynášet mrtvolky,
čistit matku a dezinfikovat úl pro-

polisem.

Výčet úkolů včely dělnice je
opravdu velký.

Již dávno někteří panovníci

měli ve svých znacích a erbech
symbol včely nebo úlu. I dnes se

některé firmy vracejí k těmto sym-
bolům. Tak ať nám je včelka stále
příkladem svou pracovitostí.

Jiří Vavřík, 
vedoucí včelařského kroužku

Ambrožíci
www ambrozici.8u.cz

Sportovní klub 

SPORTU PRO VŠECHNY 
Havířov

nabízí aktivity 

pro tyto věkové skupiny 

pod vedením zkušených cvičitelů.

Chlapci ve věku od 5 let 
- sportovní gymnastika 

(v úterý a pátek v ZŠ Na Nábřeží, 

Havířov- Město)

☎ 732 772 176, 604 151 068

Dívky ve věku od 10 let  
- volejbal (v úterý a pátek v ZŠ 

ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí)
☎ 739 572 588, 605 861 339

Dospělí - tai-či 
(v pondělí v malé tělocvičně 
Gymnázia, ul. Studentská,    

Havířov-Podlesí)

☎ 604 151 068, 737 286 161

Přihlášky osobně nebo:
e- mail: Mibrut@seznam.cz

Již šestým rokem organizují
pedagogové  školy ozdravný
pobyt pro žáky 5. - 9. ročníku do
Chorvatska. Letošním pobytovým
místem byla Baška Voda. Připravit
takový pobyt po všech stránkách
není vůbec jednoduché. Aby se
zúčastnění žáci cítili co nejlépe
a přivezli si hezké vzpomínky
z pobytu u moře, to vyžaduje
dlouhodobou přípravu. O děti je
vždy dobře postaráno po stránce
pobytové, zdravotní, výborné stra-
vy a pitného režimu. Příjemné je
koupání, projížďky lodí po moři, či
nezapomenutelná jízda na raftech
po řece Cetině. Program vyplňují
vycházky po okolí, soutěže, které
nezůstanou bez odměn. Tady patří poděkování všem sponzorům, kteří
svým finančním přispěním nebo reklamními předměty podporují tuto akci
školy. Žáci si tak přivezli nejen krásné vzpomínky, ale také drobné odměny
za výkony, či výsledky v soutěžích.

Protože jsem byla v aktivním životě taky pedagogem, obdivovala jsem

jako účastník zájezdu, jak o děti bylo postaráno, protože odpovědnost za

svěřence byla a je vždy obrovská. A protože vím, že paní učitelky tuto akci

připravují pro své svěřence opakovaně, myslím, že veřejné poděkování si

zaslouží nejen vedení školy, které jim ozdravný pobyt povoluje, ale také

tyto paní učitelky, které celý zájezd organizují - Mgr. Jedináková,

Mgr. Melecká, Mgr. Bolková a paní vychovatelka Králiková.

Poděkováním jsou také spokojené, zdravé a opálené tváře dětí, které se

ptají, jestli se příští rok pojede znovu.
Mgr. Marie Karlovcová  

Včelařské okénko 
- pilný jako včelička

Ozdravný pobyt žáků ZŠ 
a MŠ Na Nábřeží  

KOŽNÍ ORDINACE 

V DOMĚ ZDRAVÍ !!!

www.zdravakuze.cz
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Kroužky probíhají září - červen, není-li uvedeno
jinak. Přihlášky přijímají obě střediska po - pá
8 - 18
Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, ☎ 596 811 175
● Keramický ateliér ● Výtvarné řádění ● Veselé
barvičky ● Železniční modeláři ● Dračí doupě 
● Chobot ● Kynologický ● Turistický ● Chovatel-
ský ● Kutilové ● Svět her ● Šikovné ruce ● Dra-
maťák ● Kuchtík ● Tábornické dovednosti ● Next
Aerobic Stylers I. ● Florbal ● Míčové hry ● Stolní
tenis ● Aerobic pro dospělé 

LISTOPAD VE STŘEDISKU NA NÁBŘEŽÍ
4. - 6. 11. Potáborové setkání pro účastníky tábo-
rů, ale i pro kamarády, sourozence a jiné zájem-
ce. Víkendový pobyt se uskuteční na naší tábo-
rové základně ve Pstruží, kde účastníky čeká
řada her, soutěží, návštěva krytého bazénu aj.,

to vše pod dohledem ped. pracovníků.
Cena: 715 Kč (v ceně zahrnuta strava + pitný
režim, cesta vlakem, pojištění, ubytování, ped.
a zdravotnický dozor), přihlášky v Asterixu, Na
Nábřeží 41
18. 11. Drakiáda - hromadné pouštění draků,
v okolí řeky Lučiny. Sraz účastníků v SVČ Aste-
rix, ul. Na Nábřeží 41 v 15.00 hod. Nejlepší draci,
které si nejdříve vyrobíme, budou vyhodnoceni.
Akce se uskuteční i při nepříznivém počasí.
10. 11. pá - 14 - 18 hodin - Keramický svícen,
adventní věnec aneb vánoce se blíží, pro školní
mládež 
17. 11. - čt -14 - 18 hod. Vánoční smalt pro škol-
ní mládež a veřejnost, 10 Kč s sebou  

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-
Město, ☎ 596  811 031
● Letečtí modeláři ● Kuchtíci ● Plastikoví mode-

láři ● Dřevomodeláři ● Šikulové ● Modelky
a vizážistky (vizážisté) ● Aerobik 1 ● Aerobik 2
● Základy hry na kytaru ● Modelky a vizážistky
● Keramika ● Hopsalenky ● Středověký hrad
● Barevná paleta ● Lego robot ● Counter-Strike
● Digitální fotografie 

LISTOPAD V SVČ NA UL. M. KUDEŘÍKOVÉ
Pá 18. 11. 14 - 18 Podzimní dílna, od 6 let. Deko-
rativní drak, práce s papírem a přírodninou.
Vhodné i pro zdravotně znevýhodněné děti.
Prázdniny: st 26.10. a čt. 27.10. Otevřená dílna
veselá výroba dekorací a doplňků -12 a 12 - 16 
Pá 25. 11. 14 - 17 Vyrábíme lampion 
Pá 25. 11. 17 - 20 Bludička Julie. Zábavná sou-
těž pro děti 6 - 12 let. Od 18.40 následuje průvod
městem s lampiony, pouze v doprovodu rodičů.

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
4. 11. 17.00 hod. Smaltování 

11. 11. 15.30 hod. Výroba okrasných papírových magnetek
14. 11. 15.30 hod. Stínadla se bouří, aneb vyjímání ježka z klece 
18. 11. 16.00 hod. Velká cena F1 - závody na autodráze 
25. 11. 16.30 hod. Výroba adventních věnců 
Každé pondělí zábavné odpoledne s velkou hrou
Každou středu od 16.30 do19.00 LAN hry na počítačích 
Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna 
17.00 - 18.00 hod. mladší 18.00 - 19.00 hod. starší 

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
1. 11. 15.30 hod. Výroba barevných lampionů štěstí a přání
2. 11. 15.30 hod. Výroba barevných lampionů štěstí a přání
9. 11. 15.30 hod. Cesta světla - posílání lampionů štěstí a přání
11. 11. 16.00 hod. Soutěž ve vaření - podzimní variace
12. 11. 8.00 hod. Florbalový turnaj - st. žáci (98 - 99)
22. 11. 15.00 hod. Florbalový turnaj - st. žáci (99 a starší)
23. 11. 15.30 hod. Světlo ve tmě - poznávací odpoledne

+ speciální světelný foto workshop
24. 11. 17.00 hod. Turnaj ve šprtci pro mladší
26. 11. 8.00 hod. Soutěžní přehlídka Ostrava - Kouzelná hůlka
30. 11. 15.30 hod. Světlo světa - Náš "Den díkůvzdání"

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 
(od 13.00 malý, od 14.30 střední, od 16.30 velký Maják)

4. 11. Mini i maxi házedla - tref jak umíš!
11. 11. Ruličky v akci
18. 11. O dračí drápek, zub a srdce!
25. 11. Ať žije listopad! - diskotékový večer s kapelou Street boys

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hod.
2. 11. 16.30 hod. Hřbitov tour
4. 11. 21.00 - 7.00 h Filmová noc na téma závislosti

18. 11. - 19. 11. 11. Valdoccká víkendovka
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.

Akce pro děti:
Dětské odd. Šrámkova:
DUCHOVÉ, DUŠE, DUŠIČKY ANEB ZÁBAVNÝ HALLOWEEN
V KNIHOVNĚ, to je název akce, která se koná v úterý 1.11. od 15 hod. Pro
všechny příznivce tajemna, duchy, dušičky a dušáčata je připravena stra-
šidelná zábava, povídání, koukání, čtení a samozřejmě i pěkně nechutné
pohoštění. Vstup v maskách povolen.
Ani v listopadu nebude chybět zábavně vědomostní soutěž o ceny, tento-
krát STRAŠIDELNÁ a výstavka knih s povídáním o Martině Drijverové.

Dětské oddělení Werichova:
V listopadu proběhne poslední, třetí část projektu Poznáváme Slezsko. Na
soutěžící čeká luštění vědomostní soutěže a návštěva zábavné akce
POZNÁVÁME SLEZSKÉ ZVYKY, která se koná 25.11. od 15 hod. Děti tak
mají poslední možnost „vydělat“ slezské tolary. Za nasbírané peníze si
nakoupí ceny v našem slezském obchodě ve čtvrtek 1.12. od 14 hod.

Pobočka Seiferta
zve všechny šikovné děti na tvořivé odpoledne, které se koná v pondělí
28.11. od 16 hod. Vyrábět se budou MIKULÁŠSKÉ TAŠKY.

Pobočka Gen. Svobody
pořádá 2.11. od 14 hod. akci pro ŠD HALLOWEEN V KNIHOVNĚ.
Dne 29.11. od 14. hod. proběhne výtvarné odpoledne ADVENTNÍ
KALENDÁŘ - vyrábět se bude vláček.

Pobočka Dělnická:
V pondělí 14.11. v čase od 17 do 18 hod. se pobočka promění
v KNIHOVNU PLNOU STRAŠIDEL. S sebou je třeba vzít masku a odva-
hu. Velcí i malí jsou zváni také v pondělí 28.11. V době od 16 do 18 hod. si
mohou vytvořit vánoční a novoroční přáníčko či vánoční papír v rámci akce
PŘEJEME VÁM K VÁNOCŮM.

Akce pro dospělé:
Pobočka Seiferta:
V úterý 15.11. od 18 hod. pořádá budhistickou přednášku Petry Jarošové
s názvem KARMA - PŘÍČINA A NÁSLEDEK.
Ve středu 23.11. od 16 hod. proběhne PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PAPÍRU.
Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na tel. 596 814 378.
Příznivci hvězd, tajemna a horoskopů jistě uvítají setkání s předním čes-
kým astrologem MILANEM GELNAREM ve středu 30.11. od 18 hod.
Po ukončení akce si dokonce mohou nechat udělat „astrologické kolečko“.

Oddělení hudby a umění:
Do 25. 11. 2011 potrvá výstava obrazů Maří Magdaleny Čechové
MÉ TOULKY KRAJINOU. Ve spolupráci s papírnictvím Optys proběhne
22. 11. 2011 od 15 hod. poslední letošní tvoření s oblíbenou lektorkou
Ivetou Janouškovou s názvem VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA A DÁREČKY.
30. 11. 2011 v 18 hod. zveme na zahájení výstavy obrazů manželů 
Sztemonových a koncert harfenistky Kateřiny Bendové.

Pobočka Reneta:
V pondělí 7.11. od 18 hod. se můžete opět setkat s Renatou Herber na
besedě POSELSTVÍ TAROTU.

Hlavní půjčovna Šrámkova:
Nabízí tematickou výstavku knih MEZILIDSKÉ VZTAHY a výstavu fotogra-
fií člena Fotoklubu Havířov Ivana VEČERKA s názvem SICÍLIE.
Pokračuje rovněž výstava fotografií V ZIMĚ BĚŽKY, V LÉTĚ PĚŠKY,
kterou pro vás připravilo informační oddělení.

Městská knihovna Havířov

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

nabízí ve šk. r. 2011/12 poslední volná místa v kroužcích a kurzech

ŠPERKOVÁNÍ 2011 - ŠPERKOVÁNÍ 2011
Rok se sešel s rokem a v Galerii SPIRÁLA pro Vás připravujeme

další ŠPERKOVÁNÍ.

Ve středu 23. listopadu 2011 od 18 hodin

Vám půvabné modelky předvedou dílka ze šperkařských dílen 

ANEŽKY DUDYSOVÉ a SILVY SKOTNICOVÉ.

Chybět samozřejmě nebudou členové literární skupiny S.P.I.,

několik ochraptělých a kytara. Jste srdečně zváni.

24.11. 2011 v 18 hodin - Výtvarné kurzy pro veřejnost - tentokrát se

pod vedením floristek naučíte dokonalou vazbu adventního věnce.
Cena kurzu: 250 Kč včetně pomůcek a materiálu

Přihlásit se do 14.11. 2011 v Galerii Spirála, případné dotazy 

- galerie.spirala@seznam.cz

29.11. 2011 v 18 hodin vernisáž "PATCHWORK"
- prodejní předvánoční výstava oblíbené techniky
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

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

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

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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ELEKTRO PRÁCE
+ HROMOSVODY

v RD a bytech včetně revize
☎ 603 723 294
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214/11

REKONSTRUKCE
KOUPELEN 

obklady, dlažby, elektroinstalace,

malování, podlahy, sádrokarton
☎ 603 723 294
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Střední škola 
technických oborů, p.o.

Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark 
zve žáky ZŠ na 

„Dny otevřených dveří“

25. 11. 2011 od 9 do 18 hodin (pátek)
26. 11. 2011 od 9 do 13 hodin (sobota)

20. 1. 2012 od 9 do 18 hodin (pátek)
www.sos-havirov.cz 

☎ 596 884 811
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Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi - Klub Srdíčko

1.11. út  zpívánky
2.11. st  volné hraní

odpoledne bazén 
(od 16 hod.)

3.11. čt pexeso
8.11. út zpívánky
9.11. st zrušen klub

10.11. čt bramborová razítka
15.11. út zpívánky
16.11. st beseda - domácí násilí
17.11. čt zrušen klub 

- státní svátek
22.11. út zpívánky
23.11. st volné hraní
24.11. čt už se umím obléct sám 
29.11. út zpívánky
30.11. st cvičeníčko 

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

Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum

J. Seiferta 8, Havířov-Město
☎☎ 596 411 206, 596 411 265

Deváťáci Základní školy na ulici Školní s paní učitelkou vyrazili na již tra-
diční cestu do starší zástavby Šumbarku. Už na ně totiž čekaly důchod-

kyně s pečlivě svázanými balíčky starého papíru. Vědí, že prostředky z této

sběrové akce získá Zoologická zahrada v Ostravě na výživu klokana rudo-

krkého. Stávají se tak i ony adoptivními rodiči tohoto exotického tvora. Milé

paní stále vnímají "naši" školu jako svou a zajímají se o akce, které

pořádáme. Věříme, že inspirují další obyvatele v okolí naší školy k podobné

aktivitě. Mgr. Helena Luková

Setkání generací aneb jak

dokážou spojit síly dvě pokolení 

Foto: Mgr. Helena Luková

Koncert žáků 
pěveckého oddělení
2. listopadu v 16 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Hudební podvečery
8. a 22. listopadu v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Slavnostní koncert k 55. výročí
založení ZUŠ B. Martinů

Výstava výtvarných prací žáků 
a pedagogů ZUŠ B. Martinů

16. listopadu 2011 v 17 hodin
Velký sál KDPB Havířov

●

Nabídka kurzů pro dospělé 
- od října 2011

Kurz figurální kresby
Kurz keramiky, modelování 

a točení na kruhu

ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

1. listopadu v 18 hodin
do Komorního sálu

vás srdečně zve na svůj koncert 
„Barevná duha“

pěvecká skupina CANTABILE
●

15. listopadu v 18 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Slavnostní koncert učitelů

●

29. listopadu v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz

MOTTO: Příroda se pomalu ke spánku ukládá, ale s turisty je pořád dobrá nálada 

Klub věrných turistů                                     www.kvtivr.estranky.cz
3.11. čtvrtek je sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin - bude šlapáček okolo vody

12.11. sobota. Tentokrát se vydáme na severní Moravu. Navštívíme rozhlednu Biskupská kupa ve výšce 890
m.n.m., rozhledna se nachází v hraničním pásmu, vezměte si průkazy totožnosti, vstupné: dospělí 20 Kč,
děti od 6 let a důchodci 10 Kč. Pak zajedeme na Zlatorudné mlýny - je to replika středověkých horni-
ckých mlýnů s naučnou stezkou. Ve dvou srubech nám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše
štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů - vstupné opět dospělí 20 Kč a děti s důchodci 10 Kč.
Cena zájezdu 210 Kč - odjezd v sobotu jako vždy od Slávie v 7.30 hodin.

17.11. čtvrtek pojedeme vlakem do Chotěbuzi a odtud značkovanou cestou do Albrechtic pěšky, 
odjezd vlaku v 8.48 hodin, sraz na vlakovém nádraží je v 8.30 hodin.

26.11. sobota pojedeme vlakem do Opavy a okolí. Vlak odjíždí v 8.35 hodin, sraz na vlakovém nádraží je 
v 8.30 hodin.

Od října již probíhá Anglická a Německá akademie turistů. Lektoři mírným tempem probírají jazyk pro praktické
použití našich členů KVT. Bližší informace podají Jan Marek ☎ 731 588 336 a 591 124 663 a Lída Hanzálková
telefon 739 430 568. Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd budou vždy v úterý 1.11. a 8.11.
v 18.00 hodin v restauraci Beskyd na Národní třídě.

ZAŠLÁ SLÁVA CHLADNÝCH ZBRANÍ
Slavnostní zahájení 8. listopadu 2011
v 17 h. Výstava potrvá do 11. 3. 2012.
Chladné zbraně představovaly nejdůležitěj-
ší nástroje a pomůcky člověka k obstarání
obživy, pracovním činnostem a k obraně,
na jejich použití často záviselo přežití.
Výstava představí v historickém průřezu
vývoj základních druhů chladných, zejména
pobočních zbraní, pozornost bude zaměře-
na rovněž na ukázky ochranné zbroje
a změny válečné výzbroje a výstroje.
Projekt Dvě města - jedna tradice / Dwa

miasta - jedna tradycja.
Spolufinancováno Evropskou unií z pro-
středků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Doprovodné programy k výstavě:
Interaktivní koutek - po celou dobu výsta-
vy - pracovní listy, vědomostní test,
zábavné testy pro děti, oblékání replik stře-
dověkých šatů - možnost vyfotit se v nich,
ukázky zbroje 
10. a 24. 11., 14.30 h - Umění šermu ve
středověku - přednášky Ing. Lukáše
Horkého s ukázkami šermířského umění -
členové skupiny historického šermu Tizon, 
pro školy, veřejnost

23. 11. - 11. 12. - Jak si představuji Ježíš-
ka - Ježíšek jako vánoční ozdoba na stro-
mek ve vstupní chodbě VS Musaion, max.
rozměr 6 x 10 cm. Práce přijímáme ve VS.
Vyhodnocení soutěže 14. 12. 2011.
pro MŠ a ZŠ, veřejnost
30. 11. - 8, 9, 10, 11 h - Spirála života
aneb obřady přelomových okamžiků
života našich předků - podzim života
- 3. přednáška z třídílného cyklu zaměřené-
ho na nejdůležitější okamžiky v životě
člověka, přednáší folkloristka Marta Gelna-
rová pro ZŠ a veřejnost „Projekty - dopro-
vodné programy k výstavě - jsou finančně
podporovány statutárním městem Havířov“.

PO CELOU DOBU VÝSTAVY 
VSTUP ZDARMA, I NA VŠECHNY

DOPROVODNÉ AKCE. NA PŘEDNÁŠKY
SE, PROSÍM, OBJEDNEJTE.

Kdy: pátek 4.11.
Čas: sraz v 16.00 hodin

Kde: na prostranství před kinem

Úsvit (Permon)

S sebou: Lampionky a podepsané-

ho broučka, kostým broučka vítán!

Program:

• hry
• lampionový průvod od kina Úsvit

na zahradu za Kavárnou

ZaHRAda (Komunardů 8)

• pěvecký sbor DPS Ptáčata pod
vedením Mgr. Jany Wichrové ze
ZŠ Žákovská

• sběr potravy pro broučky

• uspání broučků
• projekce pohádek Broučci od 

J. Karafiáta

• občerstvení pro děti i rodiče (gri-

lované klobásy, svařáček, teplý
čaj... k zakoupení na místě) 

Pořádá a srdečně zve Rodinné
centrum Majáček, o.s. ve spolu-
práci s církví NA CESTĚ

a ZŠ Žákovská.

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  12.30 - 16.30 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h 

příspěvková organizace

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 2011
www.majacek.com
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