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Slavnostní zahájení výstavby
kanalizace v okrajových částech
města se konalo 2. března 2012
v havířovské části Šumbark na
Výletní ulici. Odstartovala tak
jedna z největších investičních

akcí poslední doby. Stavba se

připravovala od roku 2003 a potr-

vá do září 2013.

Investorem akce je statutární

město Havířov, které na ni získává

dotaci ze Státního fondu životního

prostředí. Stavbaři - sdružení firem

v čele s akciovou společností Me-

trostav - položí 45 kilometrů kanali-

začních stok, na které se budou při-

pojovat soukromí uživatelé. Budou-

cím vlastníkům kanalizačních přípo-

jek nabídlo město Havířov na

výstavbu bezúročné půjčky.
"Konečně realizujeme slib obča-

nům, že kanalizace v dohledné
době v našem městě bude," řekl při

slavnostním zahájení primátor

Havířova Zdeněk Osmanczyk.

V první etapě proběhne výstavba
kanalizace v Dolní a Prostřední
Suché, ve druhé pak v havířovské

části Dolní Datyně, následovat

budou Bludovice. Výstavba povede

především v obecních komunika-

cích, bude ji proto doprovázet řada

uzávěr a omezení.Vždy ale tak, aby

mohly projet vozy hasičů, záchra-

nářů, policie. Pro obyvatele Havířo-

va, kterých se stavba dotkne, je na

stránkách města www.havirov-
city.cz zřízen odkaz, ve kterém jsou

aktuálně a podrobně informováni

o stavbě, uzávěrách, místech, kde
aktuálně probíhají práce. Jsou tady

kontakty, na kterých mohou se sta-

vebníky konzultovat své dotazy

nebo případné problémy.

Slavnostního zahájení se zúčast-

nilo vedení města, zástupci staveb-

ních firem, předsedové občanských

komisí, radní, předsedové politic-

kých klubů zastupitelstva, pracov-
níci magistrátu, zástupci médií
a další hosté.

Slavnostní ukončení projektu Knihy plné dobro-
družství se stalo ideální příležitostí k neméně

slavnostnímu zahájení provozu dětského oddělení
knihovny v nových prostorách na ulici Svornosti 2.

Šlo o společný projekt Klubu dětských knihoven
severní Moravy (sdružující kraje Moravskoslezský

a Olomoucký) a brněnského nakladatelství B4U Publis-
hing. Jeho úkolem bylo přiblížit dětem zrod knihy, tj.

ukázat, co vše musí proběhnout, než se kniha dostane
do jejich rukou. A jak nejlépe toto dětem ukázat? Tak,

že si zkusí knihu samy vyrobit.
Do projektu se zapojilo asi 1 000 dětí ze 17 knihoven

obou krajů. Během února až května  vyhledávaly infor-
mace na internetu, v knihovnách i přímo v terénu

a postupně tvořily své vlastní knihy. Některé děti praco-
valy samostatně, jiné ve skupinách, zapojily se také
celé třídy. Mnohé z nich to ale postupně vzdaly po té,

co zjistily, kolik úsilí, přemýšlení, hledání a času to
vyžaduje. Knihu tak dokončilo asi 200 dětí.

Zástupci nakladatelství si následně se sedmdesátky

unikátních knih vybírali tu, kterou vydají tiskem.
"K našemu velkému překvapení a k velké radosti to

byla kniha Tajemství staré půdy, kterou vytvořilo 10 dětí
ze školní družiny ZŠ Kpt. Jasioka - Martin Běhal,

Daniel Klimprle, Petr Rojíček, Anežka Wojkovská,
Veronika Mrozková, Veronika Harenzová, Alexandra
Rakočí, Anna Strašáková Dominika Troščáková
a Martin Ihaz - za vydatné pomoci paní vychovatelky
Martiny Kolkové a knihovnice Hany Dvořákové," uvedla

knihovnice Dana Kochová.

Havířov zahájil výstavbu kanalizace 
v okrajových částech

Foto: Josef Talaš

Nakladatelství vydalo knihu, kterou připravily havířovské děti

Knihovnice Dana Kochová předává knihu autorskému

kolektivu. Foto: Josef Talaš
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Následky dopravních nehod v roce 2011 byly celorepublikově i na
území okresu Karviná příznivější než v roce 2010. V ČR v roce 2010
zahynulo 753 osob, v loňském roce 707 osob. Počet usmrcených
osob v roce 2011 byl nejnižší od roku 1955, kdy podle dostupných
údajů zahynulo na našich silnicích 656 osob.

Na území okresu Karviná v roce 2010 zahynulo 18 osob, v loňském roce
11 osob, což je také významný pokles.

Bohužel neplatí to o území města Havířova. V roce 2010 jsme zazna-
menali jednu tragickou dopravní nehodu, v roce 2011 už to byly čtyři
smrtelné dopravní nehody.

10. března - na křižovatce Ostravská x Anglická spáchal pětapadesáti-
letý řidič Škody Octavia sebevraždu nárazem do pilíře železničního mostu.

26. května - na téže křižovatce z důvodu vysoké rychlosti Škody Octavia
okolo 160 km/h (povolená v tomto úseku je do 50km/h) došlo k nárazu do
Citroënu C5, ve kterém zemřela dvaapadesátiletá spolujezdkyně.

6. srpna - na přechodu pro chodce křižovatky Těšínská x Na Nábřeží
řidička Audi A4 usmrtila čtyřiapadesátiletého chodce.

14. prosince - na přechodu pro chodce křižovatky Dlouhá třída x Žákov-
ská řidič autobusu smrtelně zranil pětaosmdesátiletou chodkyni.

Nejrizikovější místa Havířova 
v souvislosti s dopravními nehodami 
v roce 2011:
✔ úsek mezi Kostelem sv. Anny a OD Elan - 14 nehod

✔ úsek mezi Dělnická X Fryštátská a Veterinární klinikou - 9 nehod

✔ parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží) - 6 nehod 

✔ parkoviště u Kauflandu (OBI) - 5 nehod 

✔ úsek mezi Letním kinem a ZŠ Na Nábřeží - 5 nehod

✔ Na Nábřeží u restaurace Nelli - 5 nehod

✔ „velký“ kruhový objezd u vlakového nádraží - 5 nehod

✔ úsek mezi OD Elan a Společenským domem - 5 nehod 

✔ ul. Nerudova - 4 nehody

✔ „malý“ kruhový objezd u vlakového nádraží - 4 nehody

✔ parkoviště u Tesca - 3 nehody 

✔ kruhový objezd na Bludovickém kopci - 3 nehody 

V minulých letech bylo každoročně na „velkém“ kruhovém objezdu, tedy

před změnou organizace dopravy a výstavbou světelné signalizace,

průměrně kolem 15 nehod, což jen potvrzuje úspěšný tah při realizaci
rekonstrukce tohoto kruhového objezdu.

Nejčastější příčinou dopravních nehod je tradičně nesprávný způsob

jízdy, jako je nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, plně se nevě-
nování řízení vozidla, nepozornost při přejíždění mezi jízdními pruhy.
Mnoho nehod bylo zapříčiněno nedáním předností v jízdě nebo nepři-

měřenou rychlostí.

A protože měsíc duben je tradičně měsícem bezpečnosti, zveme opět
všechny občany Havířova a okolí na tradiční přednášku na téma „Bezpeč-
nost silničního provozu v našem městě“, která se koná 18.4. 2012 od 16 h

ve Středisku volného času na ul. Horymírově.

Počet dopravních nehod na všech komunikacích
města Havířova v letech 2010 - 2011

2010 2011 ROZDÍL

celkem DN 406 360 -46

usmrceno 1 4 3

těžce zraněno 14 9 -5

lehce zraněno 117       107 -10

hmotná škoda v Kč 13 807 100       13 950 800      143 700

zaviněno řidičem mot. vozidla 361         322 -39

zaviněno řidičem nemot. vozidla 13 9 -4

zaviněno chodcem 10 12 2

nepřiměřená rychlost 68 59 -9

nesprávné předjíždění 3 5 2

nesprávný způsob jízdy 228 199 -29

nedání přednosti 75 68 -7

vliv alkoholu 31 32 1

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu

Dopravní nehodovost na
území Havířova v roce 2011

Městská část: Havířov-Město
ulice: část místní komunikace ul. Selská
termín provádění stavebních prací: 15.3. 2012 - 20.4. 2012

Městská část: Havířov-Dolní Datyně
ulice: místní komunikace ul. Občanská
termín provádění stavebních prací: 2.3. 2012 - 11.5. 2012

ulice: část místní komunikace ul. U Lesíka
termín provádění stavebních prací: 16.3. 2012 - 24.5. 2012

Městská část: Havířov-Šumbark
ulice: místní komunikace ul. Výletní, ul. Smrková
termín provádění stavebních prací: 2.3. 2012 - 15.6. 2012

Městská část: Havířov-Prostřední Suchá

ulice: místní komunikace ul. U Hřiště, Budovatelů

termín provádění stavebních prací: 15.3. 2012 - 20.7. 2012

ulice: místní komunikace ul. Na Pavlasůvce

termín provádění stavebních prací: 5.2. 2012 - 20.4. 2012

Městská část: Havířov-Bludovice

ulice: část místní komunikace ul. Na Sioně

termín provádění stavebních prací: 12.3. 2012 - 1.4. 2012

ulice: část místní komunikace ul. Na Kempách

termín provádění stavebních prací: 20.3. 2012 - 22.6. 2012

V případě nutnosti akutního řešení problému souvisejícího se stavbou

splaškové kanalizace se prosím obracejte na správce stavby splaškové

kanalizace:

email: kanalizace2012@seznam.cz

kontaktní tel. po - pá od 8 do 15 hodin: 601 378 647

Aktuální informace o stavbě, uzavírkách, 
objízdných trasách, změnách v MHD apod. včetně

mapových podkladů najdete na www.havirov-city.cz

Zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů na Gymnáziu Studentská

Havířov-Podlesí
Gymnázium zahájilo realizaci projektu v rámci Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Základním cílem projektu je

zvýšit efektivitu a kvalitu vzdělávacího procesu v přírodovědných
předmětech.

Realizace projektu zahrnuje tyto kroky:
✔ Vytvoření 11 sborníků laboratorních prací, demonstračních pokusů,

pracovních listů pro předměty chemie, fyzika, biologie.
✔ Vybavení učeben technikou a pomůckami pro realizaci laboratorních

prací, demonstračních pokusů a dalších činností dle pracovních listů -
uvedených ve sbornících.

✔ Ověření sborníků ve výuce přírodovědných předmětů.
✔ Realizace souborů exkurzí po ČR zaměřených na přírodovědné

předměty - 2 opakování exkurzí celkem pro 80 žáků (elektrárny,

výzkumná pracoviště, chemická výroba apod.)
Projekt byl zahájen 1. února 2012,

ukončení se předpokládá v srpnu 2014.

V rámci stavby 

„Splašková kanalizace 
Havířov-Bludovice, Dolní Datyně,
Dolní a Prostřední Suchá" 
budou probíhat stavební práce 
na ulicích (údaje známé k 20. 3. 2012):
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2. 4. - 5. 4. 
Tajovského, Moskevská - park.,
E. Destinnové, Svážná, Fryštát-

ská, Školní (při vjezdu z ul. Petřvaldská)  

6. 4. - 10. 4. 
U Topolů, U Pískovny, 

Na Pavlasůvce (žel. stanice), 
Na Stezce, Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod 

10. 4. - 12. 4. 
Kpt. Nálepky, Dl. třída-zdr. stř., 

Slovanská, Točitá, B. Němcové,
Odlehlá

13. 4. - 16. 4. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový

Svět (ZO), Hraniční, Květná,

Podélná (Osinky) 

17. 4. - 19. 4. 
A. S. Puškina, Na Nábřeží-let.

kino, Školní (v zatáčce u garáží), 
Kpt. Jasioka ZŠ, Kosmonautů,

Okrajová 41 

20. 4. - 23. 4. 
1. máje, Alšova, Hálkova, 
P. Bezruče, Na Pacalůvce, 

Gen. Svobody, Lazecká

24. 4. - 26.4. 
Dvořákova, Petřvaldská 

(pož. zbroj.), Na Dolanech, 

U Parkoviště, Želivského, 
Ostrovského

27. 4. - 30.4. 
Jedlová, Švabinského, Místní,

Družstevnická, Soví, ul. ČSA, 
M. Pujmanové, Frýdecká - Stružník

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 do 18 hodin vč. soboty a neděle.

Od 16.4. 2012 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako v roce 2011.
Svoz bude prováděn od  6.00 hodin, proto je vhodné igelitové pytle
přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz pak bude organizován
v níže uvedených termínech:

městská část Bludovice, Dolní Datyně
sběrný den pondělí

16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6.,

11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.,

6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9.,

1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11.

městská část Prostřední Suchá, Dolní Suchá 
sběrný den úterý

17.4., 24.4., 2.5., 10.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6.,

12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.,

7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25.9.,

2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11.

městská část Životice, Město, Šumbark
sběrný den pátek

20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6.,

22.6., 29.6., 4.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8.,

17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 27.9., 5.10.,

12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11.

Pozn.: Označené dny jsou mimo stanovené sběrné dny s ohledem na

státní svátky. Upozorňujeme občany, že pytle na svoz biologicky rozloži-
telného odpadu jsou určeny především na nezkompostovatelný biood-

pad ze zahrádek a kuchyní. Čerstvě posekanou trávu je vhodné zpraco-

vat opětovně na vašich zahrádkách (kompostování, mulčování) tak, aby
nedocházelo k ochuzování půdy na vašich pozemcích.

a) Místo rekreace: Státní léčebné lázně Karlova Studánka
b) Termín rekreace: 26. 5. - 1. 6. 2012
c) Spoluúčast 50% z celkové částky ceny za pobyt, 

na úhradě pobytu: který činí 4 000 Kč
d) Stravování: stravu tvoří plná penze (snídaně, oběd, večeře)

e) Podmínky rekreace:
✓ občané s trvalým bydlištěm na území města Havířova k datu zápisu

i k datu odjezdu na rekreaci
✓ poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího

stupně
✓ občan je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP)
✓ v případě nenaplnění kapacity je možná účast občana, který je

osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvod-

ce (průkaz ZTP/P) 
✓ v případě nutného doprovodu musí osoba doprovázející splňovat

první dva body.
f) Obsahová náplň rekreace a organizační zajištění:

✓ aktivizační program, dle potřeb zapsaných seniorů za přítomnosti
zdravotníka a pracovníka odboru sociálních věcí jako koordinátora
pobytu.

g) ZÁPIS: 12. dubna 2012 od 8.00 do 10.00 hodin (do naplnění kapa-
city) v budově Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí -
budova F, 1. patro, kancelář č. 110.

Další informace poskytne p. Pospíšilová ☎ 596 803 162, Magistrát města
Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č.110.

Lidé v Havířově by uvítali posílení
počtu policistů v ulicích, rozšíření
kamerového systému a zřízení nové
mobilní služebny městské policie. To

mimo jiné vyplývá z výsledků dotaz-

níkového šetření vnímání pocitu bez-

pečí, který na podzim loňského roku

provedlo město Havířov ve spolu-

práci s Agenturou pro sociální začle-

ňování.

Na základní otázku, zda se

v Havířově cítí bezpečně, odpově-

děla téměř polovina, že ano. Určitě

se necítí bezpečně přes 11 % res-

pondentů. Ti jako nejčastější důvod

obav o vlastní bezpečí uváděli vý-

skyt problémových osob, lidí závis-

lých na alkoholu nebo na drogách,

obecně vysokou kriminalitu nebo

nedostatečnou pochůzkovou čin-

nost městské i státní policie.

V odpovědi na dotaz, jak zlepšit

bezpečnostní situaci ve městě, lidé

navrhovali rozšíření kamerového
systému v Havířově a zřízení nové

mobilní služebny městské policie.

Doporučovali zaměřit se při preven-
ci kriminality na okrajové části
města, posilovat počty policistů

v ulicích, posílit monitoring nebez-

pečných prostor kamerami, zaměřit
se na podporu trávení volného času
dětí a mládeže a zlepšit materiální
zabezpečení strážníků.

Řada z výše navrhovaných opa-

tření byla již realizována.

Dotazníkového šetření se

zúčastnilo celkem 1 233 respon-

dentů. V průzkumu byly zastoupeny

všechny věkové kategorie od nácti-

letých, až po seniory. Vzorek také

rovnoměrně reprezentoval různé

části města.
„Děkujeme Střední průmyslové

škole Elektrotechnické, Střední
škole technických oborů v Havířově
Šumbarku, Gymnáziu v Havířově
Podlesí a Střední škole v Havířově
Prostřední Suché, jejichž žáci
zajišťovali terénní sběr dat a samo-
zřejmě všem občanům Havířova,
kteří se s námi podělili o své pocity.
Výsledky tohoto šetření byly použi-
ty jako jeden z podkladů pro tvorbu
Koncepce prevence kriminality
města Havířova na léta 2012 až
2015,“ říká Bc. Daniel Pawlas,

náměstek primátora pro sociální
rozvoj.Harmonogram přistavení VPK

BRKO - biologicky rozložitelné odpady Obyvatelé Havířova navrhli kroky
ke zlepšení bezpečnosti ve městě

Rekondičně-ozdravný pobyt pro 20 seniorů se zdravotním postižením 

Dnem 27. 2. 2012 byla zahájena

realizace opatření ke zlepšení infor-

movanosti občanů města Havířova
o zhoršené kvalitě ovzduší, a to
prostřednictvím informačních tabulí

s nápisem „SMOG“, umístěných za

předním sklem autobusů Městské
hromadné dopravy Havířov.

Dopravce ČSAD Havířov a.s. byl

zahrnut do seznamu institucí, které
jsou prostřednictvím upozornění

Českého hydrometeorologického
ústavu průběžně informováni
o zhoršené kvalitě ovzduší. V přípa-

dě vyhlášení stupně „regulace“ tak
dopravce zajistí operativní umístění
informačních tabulí s nápisem

„SMOG“ ve všech autobusech

MHD Havířov.

V době vyhlášení stupně „regula-
ce“ nebude poskytována doprava
zdarma, jedná se pouze o opatření

k zajištění lepší informovanosti

občanů.
Po skončení vyhlášeného stupně

regulace budou výstražné tabule

odstraněny.

Poslanecká kancelář 
Ing. Břetislava Petra 

začíná působit 
od 15. března 2012

v sídle HTS 
v Havířově-Šumbarku

Úřední hodiny:
úterý, čtvrtek 10 - 16 hod.

NÁPIS “SMOG”
upozorní na zhoršenou kvalitu ovzduší
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„PRVNÍ PLES 
KLUBŮ SENIORŮ MĚSTA HAVÍŘOVA“

První a doufáme všichni, že ne poslední. Jaký byl? Jednohlasně za náš

STP ČR, o. s. organizace č. 1 báječný!  

Děkujeme tímto všem, kteří ples připravovali. Jejich jména by tu zabrala
plno místa a určitě jak se znám, mohla bych někoho opomenout. To bych
ovšem nerada. Takže díky vám všem, byli jste skvělí. Zvláště dvě ženy,

jejichž halenky byly v modré barvě. Ono známé: „MODRÁ JE DOBRÁ“

v jejich případě měla bych napsat „VÝBORNÁ“! Pro ty z vás, kteří jste na
plese nebyli, jejich jména odtajním. Byla to paní Petra Pospíšilová a Miro-
slava Lepíková. Obě pracovnice Magistrátu města Havířova sociálního

odboru, jenž má na starosti kluby a svazy v našem městě. Jim patří za vše,

co pro tak skvělý ples udělaly, díky největší. Marta Bajerová

Účast na akcích pořádaných v Centru volnočasových aktivit 
NENÍ podmíněna členstvím v jakémkoliv klubu či spolku!!

Program na duben

2. 4. po od 15 hodin přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na téma „Jarní
zvyky na Těšínsku“

11. 4. st od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma „Nemoci

trávicího traktu“
12. 4. čt  od 15 hodin přednáška p. Helbicha „Hubblův vesmírný teleskop

a další kosmické projekty“

18. 4. st od 16 hodin přednáška BESIPu - Novinky v silničním provozu

pro řidiče a další účastníky silničního provozu
25. 4. st od 14 hodin přednáška p. Gelnarové „Jarní zvykosloví“
28. - 29. 4. so-ne od 10 do 15 hodin - Výstavka ručních prací 

Pravidelný program:
PONDĚLÍ:

od 15 do 18 hodin - p. Szostková - dovednostní kroužek

- ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní,
vyšívání, pletení

ÚTERÝ:

od 13 do 16 hodin - p. Przeczková - dovednostní kroužek

- výroba keramiky, vizovické pečivo, a další 
STŘEDA:

od 10 do 12 hodin - p. Adamová - dovednostní kroužek - přípra-

va k šití - střihy, kompletace, šití, od 13 do 18 hodin - p. Foldy-
nová - karetní hra Taroky, od 14 do 17 hodin - ing. Gaurová

- dovednostní kroužek - výroba šperků
ČTVRTEK:

od 9 do 11 hodin - chůze s holemi Nordic walking, od 14

do 17 hodin - p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková
technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení

PÁTEK:
od 14 do 17 hodin - ing. Gaurová - dovednostní kroužek
- výroba šperků

Další informace získáte na nástěnce umístěné přímo v budově CVA.

kurz nejen pro seniory
ÚPRAVA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

v rozsahu 35 hodin
Seznámení se základními pojmy ve zpracování digitální fotografie v PC.
Po absolvování kurzu budete schopni práce v programech pro úpravu
a využití fotografií na CD, DVD a tisk fotografií.
● seznámení s prostředím, úprava fotografií, koláž z fotek, práce s textem,

fotoalbum, zvukové stopy, prezentace na CD a DVD výstupy a tisk foto-
grafií

Předpokladem základní znalost práce na PC.
Vhodné pro účastníky kurzu "Senioři objevují taje informačních technologií".

AKČNÍ CENA - 2 000 Kč

2. dubna 2012 zahajuje provoz

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK 
pro obyvatele Havířova a okolí 

Každé pondělí od 11 do 17 hodin v nebytových prostorech na Dlouhé

třídě 59 (za Jitřenkou, vchod je označen nápisem ADRA), bude prová-
děn příjem zachovalého oblečení, obuvi, hraček, nádobí, povlečení

a ručníků.
Nebojte se přinést i starší věci, jako jsou deky, stany, ponožky, rukavi-

ce nebo pánské spodní prádlo, vše pro bezdomovce.

Co se s vašimi dary bude dít ? Dary třídí dobrovolníci ADRY.
Sociální šatník bude pro potřebné v provozu každé úterý a středu od

10 do 16 hodin. Za ceny 10 - 25 - 50 - Kč/ks můžete levně nakoupit oble-

čení nebo pořídit dárek. Pěkné zachovalé věci se prodávají za symbolic-
kou cenu, zisk je použit k rozvoji dobrovolnictví v Havířově.

Pro lidi bez domova bude fungovat sociální šatník odděleně, každou
středu od 12 do 16 hodin, zadní vchod z ulice Dlouhá 59.

Ples seniorů se vydařil
Málokdy vyvolá nějaká akce takovou odezvu, jak tomu bylo po

Prvním plese seniorů, který se v únoru konal v Domě PZKO.
Do redakce přišlo několik dopisů, které vyjadřovaly chválu, poděko-
vání a nadšení. Tady je alespoň jejich část:

Po mnoha létech jsem opět byla na plese.
Spolu se sedmi členkami našeho klubu INNA, a asi dalšími 180 členy

jiných klubů seniorů, jsme se zúčastnily „Prvního plesu klubu seniorů
města Havířova“.

Byly jsme velmi příjemně překvapeny organizací, pohoštěním a kultur-
ním vystoupením. K tanci hrál výborný taneční orchestr TOX se zpěvačkou
a na programu měli skladby a písničky našeho mládí. Vystoupily tři skupi-
ny mažoretek - od těch nejmladších po teenagerky. Také byla tombola, ve
které bylo okolo 50 cen. Na naši Evičku se usmálo štěstí a vyhrála 2 ceny
- šperkovnici a vaflovač.

Nálada na plese byla výborná, přestože muži byli v menšině, tančili
všichni - dámy spolu, nebo ve skupinkách, zpívalo se, nikoho nebolely
klouby ani nohy. Rovněž bylo zajištěno bohaté občerstvení - víno, zákusek,
káva a chutná večeře. V bufetu si každý mohl zakoupit koláče a jednohub-
ky... Za INNA o.s. Havířov, onkologická organizace 

Ilona Rumlová  

kurz Pracovník v sociálních službách
Kvalifikační kurz v rozsahu 215 hodin 

NYNÍ S VÝRAZNOU SLEVOU
pro zájemce se středním vzděláním s maturitou a pracovníky
sociálních služeb bez kvalifikace.
Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje

pomoc jiné osoby. Úspěšní absolventi splní požadavky na odbornou způ-

sobilost k výkonu povolání v zařízeních poskytujících sociální služby dle

Zákona o sociálních službách.

Absolventi obdrží certifikát o rekvalifikaci s celostátní působností.

Více o kurzu na www.amos-havirov.cz

Bez slevy za 12 500 Kč, se slevou za 8 000 Kč

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

Z redakční pošty: Občanské sdružení AMOS-HAVÍŘOV nabízí 

Přihlásit se můžete od pondělí do pátku v odpoledních hodinách 

na tel. číslech 775 305 499-8 

nebo pište na amos@amos-havirov.cz

Foto: Josef Talaš
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K překvapení mnoha expertů

jsou havířovští ragbisté po podzim-
ní části KB extraligy ragby třetí

a v jarní části by si tuto dobrou
pozici chtěli udržet jako východisko

pro play off, do kterého postoupí
první čtyři týmy. Podle kapitána

týmu Pavla Indráka tým pro něja-
kou medaili dozrává: „Samozřejmě
bychom rádi zlatou, ale budeme se
držet při zemi, i stříbrná nebo bron-
zová by byla skvělá.“

Nebylo by to ostatně poprvé, co

havířovští ragbisté na medaili
dosáhli, dosud byly dvě, obě bron-
zové. Tu druhou z roku 2004 má

několik hráčů současného týmu
doma a rádi by k ní přidali jiný kov.

Na soutěž se tým připravoval ve
Walesu, hrál s týmem RFC Pwllhe-
li (čte se Pucheli) do 21 let a výhry

12:0 si havířovští hráči skutečně
cení. Překonat totiž klubový tým
v zemi, ve které je ragby národní

sport a řadí se mezi tři R, tři

fenomény charakterizující zemi
(Rain, Religion, Rugby), je zcela

jistě velký úspěch. Ostatně tým
zahrál výborně i v prvním pří-

pravném utkání ve Vyškově, byť
Vyškovským scházelo několik mla-

dých reprezentantů. Trenér Rado-
mír Kloda si pochvaloval dobrou

obranu i útočný důraz, který týmu
vynesl výhru 40:5.

Havířovští ragbisté vědí, že si na
ně všechny týmy brousí zuby,

a protože doma hrají pět z osmi jar-
ních utkání, věří, že je havířovští
sportovní fandové podpoří podobně

jako hokejisty.
Po březnových zápasech s Říča-

ny a Slavií Praha bude hrát Havířov

doma v dubnu jen s pražskou Spar-
tou (sobota 14.4. ve 14 hodin), další

dva zápasy pak hraje v květnu.
(gak)

Ragbisté chtějí medaili

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v.
v Havířově-Suché zve na bohoslužby:

Květná neděle 1. 4. 
● 7.45 h., hřbitovní kaple Horní Suchá

● 8.45 h., evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará

Zelený čtvrtek 5. 4. 
● 15.00 h., sborový dům Havířov-Prostřední Suchá, ul. Budovatelů 3,

● Velký pátek 6. 4. v 16.30 h., evangelický kostel Havířov-Prostřední

Suchá, ul. Stará

Velikonoční neděle 8. 4.
● 7.45 h., hřbitovní kaple Horní Suchá,
● 8.45 h., evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
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Počátkem března přivítala Vysoká škola sociálně správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. někdejšího prvního předsedu
vlády Doc. JUDr. Petra Pitharta, místopředsedu Senátu Parlamentu
ČR, a PhDr. Lubomíra Zaorálka, místopředsedu Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Oba státní činitelé přijeli do Havířova na pozvání
vedení této poměrně mladé, ale dynamicky se rozvíjející vysoké školy,
aby přednášeli na tematickém semináři „Zpátky do Evropy?“.

Seminář byl uspořádán pro studenty prezenčního i kombinovaného stu-
dia, krajské činitele, představitele města Havířova, ale i pro studenty Aka-
demie III. věku.

Téma, které bylo velmi široké a zajímavé, bylo pro zaplněnou aulu této
školy přínosné. Oba přednášející všechny přítomné velmi zaujali, protože
pojali téma skutečně konkrétně a proložili jej příklady, které mnozí z poslu-
chačů vůbec neznali.

Zejména PhDr. Lubomír Zaorálek se zabýval naším regionem, který je
i jeho domovem. Uvedl i mnohá konkrétní čísla o způsobu, jak málo dbáme
o region postižený nezdravým ovzduším a nyní bohužel i zvýšenou krimi-
nalitou. Zjištění jsou doslova šokující. Z toho vyplývá, že je velice nutné mít
jasný komplexní program pro řešení problémů, ne pouze škrtáním výdajů
na vzdělání, důchody, životní prostředí a bezpečnost.

Úspory je nutné hledat jinde a také se více orientovat na Evropskou poli-

tiku, která se doslova vyplácí v sousedním Polsku a na Slovensku.

Seminář, který vedl rektor VŠ Doc. Ing. Josef Fiala, CSc., byl prvním

počinem školy v setkávání se s významnými státními představiteli, zajíma-

vými politiky i dalšími osobnostmi. Zcela jistě obohatí výukový program

školy a rozšíří obzory studentů.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov

o.p.s. se také velice aktuálně podílí na projektech z EU.

Projekt „Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje

lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí

a úřadů práce“ byl projektem zaměřeným na vzdělávání vedoucích úřed-

níků měst a obcí v oblastech personalistiky a řízení lidských zdrojů. V rámci

projektu byly vytvořeny 3 vzdělávací programy, skládající se z 18 modulů.

Projekt „Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst

a obcí“ vzdělával úředníky v oblasti strategického řízení rozvoje měst a obcí

a v oblasti OŽP prostřednictvím 6 nově vytvořených vzdělávacích progra-

mů, tvořených 25 moduly. Každého projektu se účastnilo cca 70 úředníků

Magistrátu města Havířova a okolních měst v MS kraji.

Havířovská Vysoká škola sociálně správní přivítala 

vysoké státní činitele

JUDr. Petr Pithart s ředitelem školy Ing. Václavem Bezecným.
Foto: Ing. Miroslav Matis

1. místo v internetové
matematické olympiádě

Tým sedmi studentů z Gymnázia

Komenského v Havířově dosáhl na

sklonku loňského roku nevídaného

úspěchu, když obsadil v konkuren-

ci 178 týmů z celé republiky první
místo v internetové matematické

olympiádě. Během 120 minut

museli studenti společnými silami
vyřešit deset příkladů a odeslat je
i s detailním výkladem postupu zku-

šební porotě.
Organizátoři si ověřili jejich zdat-

nost např. v principech pravděpo-
dobnosti, logických matematických
postupech nebo planimetrii. Stu-
denti si mohli pomáhat jakoukoliv
literaturou nebo internetovými zdro-
ji, důležité bylo však prokázat vlast-
ní schopnost dosažení výsledku.
Kolik bodů tým za daný příklad
následně získal přitom záviselo na
tom, jaký počet dalších celků jej
také vyřešilo. Nejvyšší ohodnocení
bylo tedy možno získat za nejtěžší
příklad.

Náš tým ve složení Ondřej Bou-
chala, Lukáš Folwarczný, Jakub
Smolka, Jakub Hrabovský, Zuzana
Čapandová, Břetislav Chod
a Dominika Václavíková správně
vyřešil všechny příklady a zazna-
menal tak historické umístění. Sou-
těž pořádá Ústav matematiky FSI
VUT v Brně a každoročně je pova-
žována za srovnání těch nejlepších
středoškoláků v oboru matematiky.

Logická olympiáda 2011
Mensa České republiky každo-

ročně pořádá logickou olympiádu,
která jako jedna z mála soutěží
ověří schopnost samostatného
logického uvažování bez ohledu na
množství znalostí v konkrétních
oborech.

Letos se soutěže v kategorii
středních škol zúčastnilo více než
pět tisíc studentů, mezi nimi i ti
z Gymnázia Komenského. Ondřej
Bouchala, Lukáš Folwarczný
a Jakub Smolka postoupili do kraj-
ského kola, a O. Bouchala a L. Fol-
warczný dokonce i do celostátního
kola. Samotné finále proběhlo
v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu ČR v listopadu 2011 a naši stu-
denti obsadili 6. a 9. místo.

Martin Vérteši

Ve spolupráci s institucí Cam-

bridge Center Frýdek-Místek

proběhly na Gymnáziu Student-

ská cambridžské zkoušky z an-

gličtiny. FCE je mezinárodně

uznávaná jazyková zkouška,

která je pro úspěšné absolventy
bonusem ve všech pracovních
oborech a oblastech, lze ji uplat-

nit na univerzitách a je přínosem

i u přijímacího řízení na vysoké
školy. Příprava na tuto zkoušku
vyšší jazykové způsobilosti pro-

bíhá na gymnáziu v semináři ve

3. a 4. ročníku vyššího gymnázia.
Ve dvoudenním maratonu všichni

kandidáti prokázali, že dovedou

užívat  nejdůležitější jazykové struk-

tury, mají rozsáhlou slovní zásobu,

dovedou komunikovat v nejrozma-

nitějších situacích a dokáží psát

texty různých druhů a forem.
Výsledky testu byly zpracovány

a vyhodnoceny na University of

Cambridge ve Velké Británii a zve-
řejněny 3.2. 2012. Všichni naší stu-
denti uspěli ! Blahopřejeme ! 

Úspěšné složení této zkoušky

dokazuje velmi dobrou úroveň zna-
lostí angličtiny ve všech testova-
ných dovednostech - čtení, mluve-

ní, psaní, poslech, znalost gramati-

ky a slovní zásoby.
H. Lužná

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 tělo-

cvična 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

Olympiády v podání Gymnázia Komenského GSH hlásí:
FCE-Všichni kandidáti úspěšní !
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Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
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TĚŠÍNSKÉ DIVADLO v KD P. Bezruče v Havířově

ČESKÁ SCÉNA 17. 4. v 19 hodin - pro skupinu HAC     
Jaroslav Moravčík: DIAGNÓZA

SCENA POLSKA 30. 4. v 19 hodin - pro skupinu HAP  
Maciej Wojtyszko: ŻELAZNA KONSTRUKCJA

Ne 1.4. v 15.00 hodin - loutkový sál KDPB

O SLEPIČCE KDÁKALCE - Divadlo Křesadlo Třinec

O dvou zajíčcích, kteří šli za slepičkou Kdákalkou pro vajíčko, 

aby si vyseděli malého zajíčka. Velikonoční pohádka.
Vstupné: 55 Kč

p
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a

Možnost zakoupení permanentní vstupenky na všechna představení v hodnotě 200 Kč

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

v den večerního programu do 19.00 h., mimo otevírací dobu výstavu

zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

Alena Richterová
oleje, monotypy

Vernisáž ve čtvrtek 5. 4. od 17 h.

Výstava potrvá do 29. 4. 2012

Motto:

... v každém člověku je slunce,

jenom je nechat plát... (Sokrates)
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3. 4. LOLLIPOP MONSTER
(Německo 2011, 96´, do 12 let nevhodný, drama, titulky)
Drsné Lolitky v městské džungli. Středoškolačky Ari
a Oona jsou odlišné typy, a přesto jsou si podobné. Ari
s blonďatými copy pochází z navenek spokojené trendy
rodiny jako vystřižené z katalogu na panenky Barbie.
Tmavovlasá Oona vyrůstající v uměleckém prostředí se
zasekla v temném berlínském undergroundu osmde-
sátých let. Mezi cukrově růžovou panenkou a černě odě-
nou rockerkou však vzniká pevné pouto. Společné pro
obě dívky, řídící se svými pudy a instinkty, je schopnost
ničit se. Nové přátelství je vyvede z prostředí nefungu-
jících rodin a pomáhá jim zvládnout pokrytectví okolí. Až
do okamžiku, kdy dojde k události, která všechno
změní … Režie: Ziska Riemann 

10. 4. THE RUNAWAYS
(USA 2010, 106´, do 15 let nepřístupný, širokoúhlý/
hudební/životopisný, titulky) Životopisný film o skupině
The Runaways, která byla v podstatě první dívčí rocková
skupina vůbec. Holky v čele s Joan Jett založily skupinu
už jako teenagerky a úspěch se dostavil velmi rychle. Ve
skupině ale byly velké problémy s penězi a každá z nich
viděla společnou budoucnost trochu jinak, takže nastal

konec. Ve filmu si zahrály a zazpívaly hvězdy Twilight
ságy Kristen Stewart, nebo mladičká herečka Dakota
Fanning. Režie: Floria Sigismondiová

24. 4. ČERNÁ VENUŠE
(VÉNUS NOIR, Francie 2010, 159´, do 15 let nepřístup-
ný, historické/drama, titulky) 

Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě uka-
zuje v pařížské Královské lékařské akademii vymodelo-
vané tělo africké ženy Saartjie. Jeho kategorický verdikt
je doprovázen potleskem významných kolegů. O sedm
let dříve opustila mladá služka Saartjie rodnou jižní Afri-

ku a pod příslibem bohatství se vydala společně se
svým pánem do Evropy. Nejdříve je vystavena v dřevěné
kleci coby skutečná „hotentótská Venuše“ lačným
divákům londýnského panoptika, kteří se přišli podívat
na abnormálně vyvinuté proporce jejího těla, poté se
vydává do Paříže, kde baví chlípnou společnost a stává
se předmětem vědeckého bádání.
Režie: Abdellatif Kechiche

Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov pořádá besedu

2. 4. v 16.30 hodin - loutkový sál KDPB

MECHANIZACE PORUBŮ NA DOLE PASKOV
přednáší Ing. Tadeusz Pieczka, technický náměstek z Dolu Paskov 
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Kulturní dům Radost - KDR

Začátky představení vždy v úterý v 17.45 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče, vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč 

26. 4. v 16.00 hodin 

projekt „FILM A ŠKOLA“
(Á BOUT DE SOUFFLE, Francie 1959, 87´,
do 15 let nepřístupný, titulky)
Téměř závratné tempo příběhu o přitažlivém
rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na
útěku, představuje odvetu mladé filmařské
generace úzkoprsé společnosti. Snímek má
i příznačné poslání bezstarostné jízdy
a volného pádu, tak typické pro divoké mládí
a bezohlednou upřímnost. V hlavní roli Jean-
Paul Belmondo. Režie: Jean-Luc Godard 

Vstupné: 40 Kč, 
studenti a členové FK zdarma

Galerie Radost
otevřeno po - pá 12 - 18 h., 

so - ne 14 - 18 h.
vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Karel Šural
transkripce obrazů 
Salvadora Dalího

Vernisáž ve středu 4. 4. od 17 hodin

Výstava potrvá do 29. 4. 2012
Kristus sv. Jana z kříže
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KD Leoše Janáčka - KDLJ Společenský dům - SD

2.5. v 19 h. - KDR - KONCERT
Liselotte Rokytová - Panova flétna, Jan Rokyta - cimbál

10.5. v 19 h. - KDLJ - MIROSLAV DONUTIL - “Cestou necestou”

13.5. v 17 h. - SD - TANEČNÍ VEČER - DUO IVETA a JAREK

17.5. v 18 h. - loutkový sál KDPB
Josef HANIBAL - PŘEDNÁŠKA

26.5. - 30.5. 
HAVÍŘOVSKÁ LÍPA - “SVĚT LESA”

29.5. v 19 h.
velký sál KDPB
PŮLDRUHÉ HODINY

ZPOŽDĚNÍ

Hrají:

Daniela Kolářová 

a Milan Lasica

30.5. v 19 h. - KDR 

KONCERT 

VARHANNÍ MOZAIKA - absolventi hudebních kurzů a škol

Oldřiška Honsová - zpěv

z
á
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15.4. v 17 hodin - SD  

TANEČNÍ VEČER Duo Elton Vstupné 50 Kč
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Taneční škola Flodur, učitelé tance Lenka a Radek Roikovi
ve spolupráci s MKS Havířov vás zvou

20. 4. v 19.30 hodin - Společenský dům Havířov
JARNÍ TANEČNÍ BÁL - “Protančíme celý svět”

Vstupné 200 Kč



Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

1.4. - 3.4. v 17.45 a 20.00 h 
4.4. jen v 9.00 h 

SIGNÁL 
(ČR 2011, CP 16.2. 12, 115´, přístupný, širokoúh-
lá/komedie, DD)
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii
Tomáše Řehořka. Snímek vtipně a překvapivě
rozehrává oblíbenou komediální zápletku
o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou
chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Film
v moderním podání navazuje na tradici hrdinů
nejlepších českých komedií, jaké představovaly
ve své době postavy z legendární veselohry
Vesničko má středisková nebo rázovití venko-
vané z komedie Dědictví aneb kurvahošiguten-
tag. Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

1.4. v 15.30 h

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL 
(ČR 2011, 90´, přístupný, rodinná/komedie, DD)
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před

mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čaro-

dějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa

lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní

žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým

manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou

tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně

zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím pře-

dešlém čarodějnickém životě. Hrají: Petra Černocká,

Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalo-

vá, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák,

Markéta Hrubešová aj. Režie: Václav Vorlíček

Vstupné: 72 Kč
5. - 11.4. v 17.45 h

ve středu 11.4. též v 9.00 h  

5. - 8.4. též ve 20.00 h 

MERUŇKOVÝ OSTROV 
(SR 2011, CP 22.3. 12, 102´, do 12 let nevhodný,
DD) 

Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným

vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film
odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě

ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru
vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky

k nim, se všemi strastmi a radostmi, které dokáže
přinést jen život. Slunce, vůně meruněk a hledání

vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné ženy,
která miluje a touží být milována ... jako my

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

6. - 8.4. 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 trpa-
slících. 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: 57 Kč

12. - 15.4. v 17.45 a 20.00 h
17. - 18.4. jen v 17.45 h
ve středu 18.4. též v 9.00 h  

OKRESNÍ PŘEBOR-POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA 
(ČR 2012, CP 29.3. 12, 104´, do 12 let nevhodný,
širokoúhlá/komedie, DD)

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto

taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru

svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice

prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm

zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek.

Na vlastní oči tedy poznáte člověka, který pro fot-

bal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Pepik Hnátek

má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný

taktických poznámek a trauma z toho, že Housli-

ce nikdy nepostoupily do Kraje. Hrají: Miroslav

Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David

Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert
Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná aj.

Režie: Jan Prušinovský                  Vstupné: 80 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč) 

13. - 15.4. 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

19. - 25.4. v 17.45 h

ve středu 25.4. též v 9.00 h  

19. - 22.4. též ve 20.00 h 

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU 
(SAFE HOUSE, USA 2012, CP 16.2. 12, 114´, do 15
let nepřístupný, širokoúhlý/thriller, titulky, DD)
Matt sice pracuje u CIA, ale přesto se pekelně

nudí. Jeho pověřením je spravovat tajné vězení
CIA v Kapském Městě, v němž dosud nebyl nikdo
„ubytován“. Hned první „host“ ale bude z kate-
gorie VIP. Tobin je bývalý elitní agent amerických
tajných služeb, který začal před lety pracovat
proti mateřské organizaci … V hlavních rolích
Ryan Reynolds a Denzel Washington.

Vstupné: 80 Kč (důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

20. - 22.4. v 15.30 h

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ         
(SAMMY’S  ADVENTURES: THE SECRET
PASSAGE, Belgie 2010, 98´, přístupný, animova-
ná/dobrodružná/komedie, české znění, DD)
Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Film
vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho naro-
zení až do dospělosti. Za svůj život mořské želvy pře-
plavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vráti-
ly na pláž, kde se narodily.

Vstupné: 62 Kč
27.4. - 2.5. v 17.45 h
ve středu 2.5. též v 9.00 h  

27. - 29.4. též ve 20.00 h 

PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRAZ
(AMERICAN PIE: REUNION, USA 2012, CP 5.4. 12,
90´, do 15 let nepřístupný,  komedie, titulky, DD)

Série filmů Prci, prci, prcičky se stala téměř

legendární. Divoké pařby Stiflera a sexuální
omyly 6 kamarádů jsou zpět na plátnech. Stará

partička se po x letech setkává na třídním srazu.

Jak už to u shledání po několika letech bývá,
každý vypadá úplně jinak, ale v základu je pořád
stejný.

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

27. - 29.4. v 15.30 h 

KUNG FU PANDA 2     
(USA 2011, 91´, přístupný, animovaný/akční/
rodinný/komedie, české znění, DD)
Dračí válečník Po společně se svými kamarády Tygři-

cí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opicí ochraňují Údolí

míru. Ale Poův nový úžasný život je v ohrožení. Obje-
vil se strašlivý padouch, který chce použít tajnou
nezastavitelnou zbraň, aby ovládl Čínu a zničil kung-

fu. Je na Poovi a jeho pěti kamarádech, aby cestova-

li napříč Čínou a zvítězili nad onou hrozbou. Ale jak
by Po mohl přemoci zbraň, která umí přemoci kung-
fu? Po musí zabrousit do minulosti a odhalit tajemství

jeho záhadných počátků, jedině poté bude schopen

uvolnit sílu potřebnou k vítězství.
Vstupné: 62 Kč

projekce s ozvučením 
DOLBY DIGITAL
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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 1 h před akcí
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h - 596 812 049
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město, z důvodu rekonstrukce uzavřeno ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech

pokladnách, v den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se přijímají
od 2. dne zahájení prodeje.
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Milí rodiče,
od února rozšiřujeme nabídku služeb RC Majáčku.

Reagujeme tak na neúnosnou situaci přeplněných školek, která
znemožňuje nástup do zaměstnání alespoň na zkrácený úvazek.
A zároveň bychom rádi vyšli vstříc maminkám, které nemají po
ruce babičky /hlídačky a potřebují si v klidu vyřídit potřebné věci.

Nabízíme:
• možnost hlídání od dvou let věku dítěte

• krátkodobé (hodinové) hlídání

• dlouhodobé (dvou a více hodinové) hlídání
• program je přizpůsoben věku dítěte tak, aby rozvíjel jeho kreativitu 
• o děti se stará zkušená a kvalifikovaná pečovatelka

• od 21. 3. 2012 nabízíme rovněž cvičení dětí 

(pro děti od 2 do 4 let) v doprovodu rodičů.
Předem prosíme nahlásit jak hlídání, tak cvičení.

Více informací na: 733 627 344, www.pohadkovazahrada.cz

Děti z Mateřské školy Radniční a Mateřské školy Balzacova absolvova-
ly týdenní lyžařskou školku ve Ski areálu Řeka. První den odjížděly děti
z Havířova s rozpaky i očekáváním, jak vše zvládnou. V Řece je však pod
svahem čekal tým mladých, vyškolených, profesionálních instruktorů.

Většina dětí Mateřské školy Radniční stála v pondělí na lyžích poprvé
v životě a zdálo se, že na zemi budou častěji, než na lyžích. Děti Mateřské
školy Balzacova již v loňském roce absolvovaly výuku techniky lyžování
v Jeseníkách. Fantastickým přístupem mladých instruktorů přibývaly úspě-
chy a nadšení našich malých lyžařů. Každé další ráno už děti netrpělivě
vyhlížely přijíždějící autobus a nemohly se dočkat, až budou opět stát na
lyžích.

Poslední páteční dopoledne přijela většina rodičů na vlastní oči sledovat
výkony svých ratolestí. Když viděli své děti nebojácně usedat na kotvu
a sjíždět z modré sjezdovky, bylo nadšení na obou stranách.

Během celého týdne měli rodiče možnost každodenně sledovat úspěchy
svých dětí na internetových stránkách mateřských škol.

Děti Mateřské školy Balzacova hned po ukončení odjížděly do půvabné
zimní krajiny Jeseníků, kde o víkendu pokračovaly pod vedením instrukto-
rů STAN ve zdokonalování lyžařských dovedností - nácvik skoků, sjezdy
v hlubším sněhu. Pobyt byl opět on-line, rodiče si mohli každý den přečíst

zprávičky i prohlédnout fotky, třeba z karnevalové diskotéky nebo z karne-
valu na lyžích.

MŠ Radniční, Bc. Šárka Hofrichtrová
MŠ Balzacova, Bc. Mirka Turecká 

Tajemství úplňku 

aneb Pstruží plné vlkodlaků
Rok se s rokem sešel a dvacet havířovských dětí opět vyrazilo do tábo-

rové základny SVČ Asterix ve Pstruží na jarní prázdniny za neobvyklým

dobrodružstvím.

Účastníci se na celých pět dní proměnili v prastarý rod vlkodlaků a upírů.

A zábava? O tu rozhodně nebyla nouze, ani mrazivé počasí nám neza-

bránilo v průzkumech nedalekého okolí či hrách ve sněhu. Neboť jak je

známo, vlkodlaci sníh milují. Soutěžili jsme a porovnávali tak schopnosti

obou tajemných rodů, abychom nakonec spojili své síly proti společnému

nepříteli! 

Spousta zábavy, tajemná atmosféra a velkolepý večerní útok. To všech-

no jsme stihli zažít za necelých pět dní.

A pokud vám náš jarní tábor utekl? Nebuďte smutní! Léto se blíží a již

nyní si můžete na střediscích SVČ Asterix vyzvednout přihlášky a těšit se

společně s námi na velké letní zážitky.
Zdeněk Keclík, pedagogický pracovník SVČ Asterix Havířov

Slavnostní vernisáž v ga-

lerii Spirála proběhne

v úterý 3. dubna 2012

v 18 hodin, výstava potrvá

do 5. května.

Výstavu zahájí autor

osobně a bude se na co dívat.

Hlavatý je nejen mezi-

národně úspěšný grafik

a malíř, ale i velký propagátor

českého umění ve světě.

O jeho nadstandardní umě-

lecké kvalitě svědčí více než

čtyřicítka mezinárodních cen

a uznání. V příštím roce, kdy

havířovský umělec v únoru
oslaví již „hodně kulaté výročí“,

obsadí pravděpodobně čtyři

havířovské výstavní síně. V KD
L. Janáčka to bude výstava
jeho prací z let 1970-2012.

V Radosti Český pozdní sym-

bolismus, v Maryčce výstava
Protestkresby 68 - kompletní výstava, za kterou byl Hlavatý v r. 1970-71
zavřený. A ve Spirále to pak bude Franz von Bayros 1868-1924 a ti druzí,

soubor prací nejvýznamnějšího rakouského umělce, který se zabýval

galantním uměním.
Vše doplněno pracemi současných světových tvůrců.

Lyžařské školy nejsou jen výsadou základních škol

Hlavatý vystaví své GRAFIKY
SNŮ A SKUTEČNOSTÍ ve Spirále

Pohádková zahrada v RC Majáček
Komunardů 8, Havířov-Město

Kynologický klub Havířov-Bludovice

pořádá tříměsíční výcvikový kurz pro začátečníky
Kurz začíná 5. dubna v 17 hodin a dále každý čtvrtek
v prostorách kynologického cvičiště Havířov-Bludovice

(pod AN)
Vhodné pro každého pejska! 

Možno nastoupit i v průběhu kurzu. Info na tel: 602 783 513

Foto: archiv
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VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV,

DĚLNICKÁ 14, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

bezbariérový vstup, tel. 596 813 456

havirov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

Otevřeno: út - pá 8 - 12    12.30 - 16.30 h 

so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

S PANENKAMI ZA HISTORIÍ ANEB SVĚTOVÉ

DĚJINY OČIMA PANENKY BARBIE
Výstava potrvá do 31. května 2012.

Kdo by neznal panenku Barbie? Vždyť letos je to už 53 let,

co vstoupila do dětských pokojů. Barbie a její přítel Ken se
spolu s dalšími kamarády převlékli za význačné osobnosti
dějin a předvádějí děje dávno minulé i zcela nedávné. Svět

lidí doplňují kapitoly ze světa pohádek a pozornost je věno-

vána i samotné panence Barbie, která vyrostla v módní
ikonu. Barbie a její družinu kostýmy i kulisami opatřila paní
Kristýna Vařeková. V pečlivě zpracovaných detailech neza-

pře profesi textilní výtvarnice, šatník jejích Barbínek vypo-

vídá o hravosti i mistrovsky zvládnutém řemesle. Přijďte se
sami podívat, přijďte se přesvědčit, že panenky nejsou jen
pro děti a už vůbec ne jen pro holky.

Interaktivní koutek: omalovánky, oblékání panenek

Barbie, puzzle, jednoduché kvízy pro děti 
10. - 19. 4. - Kouzelné bytosti - vytváření pohád-
kových postav z různých materiálů - pro školy, veřejnost

20. 4. v 16 h - Módní přehlídka 
společenských a svatebních šatů 

- ukázky z tvorby salonu RKV z Karviné, pro veřejnost 
24. - 27. 4. - Čarodějnice - tvorba figurek, materiály

k dispozici, pro školy, veřejnost                      

Na programy se objednejte předem.

CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME

Armáda spásy,
Sbor a komunitní centrum,
(J. Seiferta 8, Havířov) poskytuje 
bezplatně sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením*, kteří:
■ se vyrovnávají ze ztrátou blízké osoby
■ bydlí v problémové lokalitě
■ neví si s něčím rady
■ potřebují pomoc (např. s vyřízením dávek,

pomoci při jednání s úřady, lékaři,…)
■ se cítí osamocení
■ ztrácejí přehled v dnešní době (moderní 

technika, bankovní účty,..), 
■ se vyrovnávají se zhoršením zdravotního

stavu (zhoršení paměti, orientace  v prostře-
dí,…) aj.

Nabízíme:
■ Psychosociální podporu v náročných situa-

cích
■ Provázení při řešení problémů 
■ Učení se v oblasti vaření, práce s mobilním

telefonem,…
■ Zprostředkování pomoci
■ Informace, potřebné k řešení problému
■ Klubovou aktivitu, která pomáhá k navázání

společenského kontaktu,…

Služby jsou poskytovány terénní formou (v při-

rozeném prostředí, pokud zdravotní stav ne-

umožňuje využití ambulantní formy) nebo

ambulantně v Komunitním centru v Havířově-

Šumbarku nebo ve Sboru a komunitním centru

v Havířově-Městě (bezbariérové prostory).

V případě, že chcete řešit svou situaci, přijďte

osobně nebo nás kontaktujte telefonicky:

773 770 176/175. *u OZP není podmínka pro

poskytování služby pobírání invalidního důchodu, ale

zdravotní znevýhodnění a věk nad 40 let.

Klub věrných
turistů plánuje na
měsíc duben:
5.4. ve čtvrtek je sraz ve 13
hodin na autobusovém nádraží
- bude pěší cesta k Morkošovi,
ale jinou cestou, než běžně
chodíváme.

12.4. ve čtvrtek je sraz ve 13
hodin na autobusovém nádraží
a pojedeme MHD na Březiny -
vyjde nám tato cesta konečně? 

20.4. v pátek bude autobusový
zájezd na Ekofarmu "U drzé
kozy" v Bruzovicích, pak krátká
pěší túra v okolí Žermanické pře-
hrady. Uvidíme oslíky, kozy, hady,
chameleona, nosála - ten má nej-
raději hroznové víno. Každý z nás
si doufám vezme suché pečivo
a zeleninu, abychom zvířátka
nakrmili a odměnou nám budou
jejich veselá očka. Odjezd auto-
busu v 7.30 hodin u haly Slávie

- cena zájezdu 70 Kč.

28.4. v sobotu bude autobusový

zájezd na hrad Helfštýn, Zbrašov-

ské aragonitové jeskyně a lázně

Teplice nad Bečvou. Pro zájemce

turistiky přidáme i Hranickou pro-

past Macůšku a nepatrné zbytky

zříceniny hrádku Svrčov.

Odjezd autobusu je v 7.30 hodin

od haly Slávie - cena zájezdu

160 Kč 

Informační schůzky spojené 

s výběrem peněz na zájezdy

jsou : 3.4. a 10.4. v 17 hodin

v restauraci Beskyd 

na Národní třídě.

www.kvtivr.estranky.cz

ATLETI AO SLAVIA HAVÍŘOV
PŘIVEZLI DVĚ MEDAILE 
Z MČR V HALE

Únorové víkendy již tradičně patří v hale pražské

Stromovky mistrovstvím České republiky, kterých se

pravidelně účastní i závodníci atletického oddílu Slavia
Havířov.

Skvělou stříbrnou medaili vybojoval junior Sebastián

Gunčík ve skoku do dálky. Třemi skoky si vylepšil svůj dosa-

vadní osobní rekord a výkonem 697 cm zaostal pouze o 12
cm za mistrovským titulem. Potvrdil tak skvělou halovou
formu, když do finále vstupoval jako halový mistr Moravy

a Slezska.

Druhou medaili pro AO Slavia Havířov vybojoval na trati
5000 m chůze dorostenec Jakub Zecha, který si zlepšil
osobní rekord na 26:42,27 min. Po loňské stříbrné medaili

v kategorii žáků na trati 3000 m je to pro svěřence trenéra

Poláška již druhá chodecká medaile z Mistrovství České
republiky.

Na letošních halových mistrovství Moravy a Slezska,

které se tradičně konají v Bratislavě a Olomouci, vybojovali

svěřenci trenéra Ladislava Všoláka další cenné kovy. Kromě
již zmíněného titulu Sebastiána Gunčíka ve skoku do dálky,
získal stříbrnou medaili junior Matěj Linhart v běhu na 60 m

překážek časem 8,75 s. Bronz ve vrhu koulí vybojoval juni-
or Jakub Pospíšil osobním rekordem 13,25 m. Těsně

za stupni vítězů doběhl na trati 3000 m junior Michal Pinkas.

ZŠ 1. máje pořádala
okresní kolo 
angličtinářské soutěže

V pátek 23.2. proběhlo na ZŠ
1. máje Havířov konverzační kolo

okresní soutěže v jazyce

anglickém. Sešlo se zde 66 vítězů
školních kol, kteří soutěžili v posle-
chu a následně v konverzaci

s porotou na dané téma. Podle

věku byli rozděleni na kategorii
mladší a starší. Úroveň soutěžících
je rok od roku vyšší a rozdíly mezi

soutěžícími jsou stále vyrovnanější.

I naši školu reprezentovaly ve
svých kategoriích dvě žákyně
a vedly si velmi dobře. Jak Kateřina

Fejková v kategorii starších žáků,

tak i Eliška Fejková v kategorii  mla-
dších žáků obsadily 4. místo. Gratu-
lujeme oběma našim děvčatům.

V kategorii mladších žáků (třídy
5. - 7.) zvítězil Roman Nowak ze ZŠ

a MŠ Havířov Bludovice, v katego-
rii starších žáků (třídy 8. - 9.) byla
nejlepší Jolanta Siwek ze ZŠ

Dr. Olszaka z Karviné.
V kategorii starších žáků z gym-

názií a ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků zvítězil Rudolf Šmolka
z Gymnázia Studentská Havířov.

Mgr. Mirka Křížková, ZŠ 1. máje Havířov  

ZŠ Žákovská má nové
nafukovací hřiště 

Na ZŠ žákovské mají děti nové nafukovací hřiště, kde
mohou o přestávce provozovat různé sportovní aktivity. Z pro-
jektu podpořeného nadací NOKD škola vybavila jednotlivé
třídy a chodby různými pomůckami, sloužícími k vyvážení

zdravého pohybu žáků během dopolední výuky. Projektovou

dotaci, která dosáhla bezmála čtvrt milionu korun, využívají

žáci a jejich rodiče také k realizaci pravidelných odpoledních

setkání, kde náplní je zahrát si společně moderní společen-

ské hry a posílit tak sociální vazby v rodině.

V neposlední řadě se žáci 1. a 5. tříd zúčastní dobrodružné

dvoutýdenní výpravy, taktéž podpořené Nadací NOKD část-

kou 120 000 Kč, která se uskuteční v prostředí čistého vzdu-

chu jesenických hor. Věříme, že finance vložené do zdraví

našich dětí je investice správná a nadále budeme v podob-

ných činnostech pokračovat.
Vít Sochora a Tomáš Kauba

Velikonoční shromáždění Církve bratrské:
6.4. v 18.00 hod. - Velkopáteční bohoslužba
8.4. v   9.00 hod. - Velikonoční bohoslužba

Modlitebna Církve bratrské, Fryštátská 922/21,
Havířov-Prostřední Suchá.

Foto: archiv
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Od května budou mít lidé trpící

dýchacími potížemi, astmatem,

záněty průdušek nebo bronchitidou

příležitost využít střediska apitera-

pie. Jedná se o inhalaci vzduchu
z včelího úlu. Úlový vzduch obsa-
huje silice z propolisu, medu,

vosku, mateří kašičky a pylu. Úlový

vzduch voní květy, nektarem a vos-
kem. "Inhalací takovéhoto mikrokli-
matu se lepší stav nemocných,
mění se charakter jejich chování,
zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje
spánek, příznivě působí na systém
krevního oběhu i na nervový sys-
tém," uvedl vedoucí včelařského
kroužku Ambrožíci Jiří Vavřík.

Úlový vzduch má vliv také na aler-
gická onemocnění, nemoci spojené

s ozářením, intoxikací a dalšími
ekologickými znečištěními.

"Pro pacienty trpící nemocemi
dýchacích cest je to nezaměnitelná
léčebná procedura. Pacienti, kteří
budou mít zájem o tento způsob
léčby, dostanou prvotní informace
o nezbytných úkonech pro zahájení
léčby na tel. 731 956 647."

Také relaxační a kosmetické

centrum Slunečnice na ulici Na

Fojtsktví bude využívat včelí biopo-

le. "Již dlouho je známo, že voda
a jiné tekutiny vložené do včelího
pole jsou obohacovány energií,
která zvyšuje jejich účinnost," při-
pomíná Vavřík. "Pozoruhodnou
vlastností tohoto aurálního biomag-
netického pole je to, že ovlivňuje
vlastnosti vody. Obecně lze říci, že
přírodní produkty, například tinktu-
ry, extrakty, balzámy, ale i masti,
vystavené vhodným způsobem
účinku včelího biopole, získávají ke
svým původním schopnostem ještě
nové mnohdy pozoruhodné účinky.
Toto relaxační a kosmetické cen-
trum bude od května používat kos-
metické přípravky výhradně oše-
třené včelím biopolem ve středisku
apiterapie." 

Letošní školní rok je na základní škole Na Nábřeží florbalově zcela výji-
mečný. Tři ze čtyř týmů (mladší dívky, starší dívky i chlapci) se totiž probo-
jovaly do krajských finále. Mladší dívky se umístily na hezkém čtvrtém
místě. Starší kluci odehráli úspěšný turnaj v Kopřivnici a jen těsně prohráli
své semifinále s Příborem. Chuť si však napravili v zápase o třetí místo
s Dolními Domaslavicemi, který vyhráli jasně 7:2. Ve finále zvítězili kluci ze
ZŠ E. Beneše z Opavy.

Starší dívky se představily v Havířově na MSH Slavia. Od počátku tur-
naje vše směřovalo k rozhodujícímu utkání o postup s Opavou, který byl
opravdovým vyvrcholením krajského finále. Ani nezměrná vůle a bojovnost
dívek ze ZŠ na Nábřeží však nestačila na florbalový um a zkušenosti, které
mají holky z opavské ZŠ Otická. I druhé místo je však velkým úspěchem
nejen ZŠ Na Nábřeží, ale i školního florbalu v našem městě.

Mgr. Břetislav Holesz

Poslouchat na slovo a bez rep-

tání, takovou školku ještě nikdo
nezažil! To vás určitě napadne,
když uvážíte tato slova. Naši mateř-

skou školku navštívil posluchač

takové školky a předvedl dětem, co
se ve školce naučil. Nejednalo se
o absolventa klasické školky, ale

školky psí. Pejsci se v takové školce

učí pomáhat lidem s handicapem
zraku.

Pejsek poslušně seděl u nohou

svého pána a jeho klidné chování

bylo velmi nápadné. Nezměnil je
ani příchod zvědavých dětí, které
se neubránily projevům dětského

nadšení z návštěvy pejska v mateř-

ské škole.

Majitel poslušného pejska Pedra,
pan Ladislav Holba, je zaměstnan-
cem Charity sv. Alexandra

v Ostravě-Kunčičkách.

Pořádají besedy pro děti, aby
přiblížili dětem zkušenosti s výcvi-
kem vodících psů, s tím, jak

pomáhají handicapovaným lidem

a jak mohou pomoci děti, když se
s takovým člověkem setkají. Pan
Holba vysvětlil dětem, co znamená

jeho červenobílá hůl a zdá se

neuvěřitelné, jak se člověk s tako-
vým handicapem s pomocí vodícího
pejska zvládá pohybovat téměř

s jistotou zdravého člověka.

Ukázka poslušnosti pejska
Pedra ohromila nejen děti, ale
i paní učitelky. Nejedna z nich

zatoužila alespoň na chvíli učit
v takové školce poslušných pejsků.

Z textilní dílny Charita sv. Alexandra
pro děti připravila šité antialergické
hračky, které mohli rodiče za přija-

telnou cenu zakoupit a podpořit tak
charitativní aktivity.

Za kolektiv MŠ
p. uč. Soňa Minolová

Ve školní družině M. Kudeříkové připravili tematický týden CESTA
DO PRAVĚKU.

Děti se toho hodně dozvěděly, zasoutěžily si jako pravěké tlupy,
namalovaly život v pravěku, vyrobily zvířátka z keramické hlíny
(ve spolupráci s Asterixem) a dokonce se jim vylíhl malý dinosaurus
z vajíčka! 

ZŠ Světlé: Volba povolání trochu jinak
Přichází doba, kdy si máme vybrat své budoucí povolání. Jednou z příležitostí se stala návštěva

modelky a moderátorky Radky Kocurové, která přijala pozvání našeho ředitele, pana Jiřího Kotašky,

který ji dříve učil na Obchodní akademii v Karviné. Strávili jsme s ní příjemnou hodinu a půl a povída-
li jsme si o všem možném.

Řekla nám, jak hledala své budoucí zaměření, a přiznala, že ani pro ni nebylo jednoduché zvolit si

svůj životní směr. Velmi podnětné bylo její přiznání, že jí to na televizní obrazovce Novy zprvu moc
nešlo. Dokonce prý chtěla dát výpověď. Teprve s pomocí odbornice se naučila vystupovat před kame-

rou a moderovat počasí. Teď víme, že úspěch nepřichází hned, ale je často podmíněn docela velkým
úsilím. Na závěr sezení jsme všechny žákyňky 8. a 9. tříd dostaly její podepsanou fotografii. S někte-
rými z nás se dokonce nechala vyfotografovat přímo u nás ve škole.

Už teď se těšíme na nějakou další prima návštěvu. Žákyně 8. A

MŠ U Jeslí navštívil poslušný pejsek

ZŠ Na Nábřeží v krajských kolech 

ve florbale

Včelařské okénko:
K Ambrožíkům pro zdraví i krásu

pro děti a mládež od 9 do 15 let
Staň se mistrem hry!

19. - 21. dubna 2012 od 16 do 19.30 hodin
v Církvi bratrské, Fryštátská 21, Havířov-Suchá
přihlášky a info: 604 189 831 nebo radimchovanec@seznam.cz

pro děti a mládež od 9 do 15 let
Staň se mistrem hry!

19. - 21. dubna 2012 od 16 do 19.30 hodin
v Církvi bratrské, Fryštátská 21, Havířov-Suchá
přihlášky a info: 604 189 831 nebo radimchovanec@seznam.cz

Masters of the game Masters of the game 

Foto: archiv

Foto: archiv
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Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova: - nabízí vědomostní ekologickou sou-
těž o drobné ceny Tři barvy pro čistou Zem. V rámci příprav na velikono-
ce si mohou tvořivé děti vyrobit vajíčkový košíček jako pěknou jarní deko-
raci, a to ve čtvrtek 5.4. v 10 hodin.
Dětské odd. na ul. Svornosti:- zve ve čtvrtek 5.4. v 10 hod. na Veliko-
noční tvoření. Na děti, které se zapojily do soutěže o rytířích, čeká ve středu
25.4. v 15 hod. další zábavné odpoledne.Vyrábět budeme rytířskou zbroj.
Pobočka na ul. J. Seiferta: V rámci oslav Dne Země budou v pondělí
16.4. od 8 hod. žáci ZŠ besedovat s Mgr. Přemyslem Vaňkem na téma
životní prostředí v Havířově. Od 16. do 30.4. si pak všechny děti mohou
vyplnit anketu s názvem Stromy. Drobné odměny je neminou. Ve čtvrtek
19.4. zveme od 13 do 18 hod. před knihovnu na Zábavné malování na
chodník.
Pobočka Gen. Svobody: - Společně s dětmi školní družiny se můžete
zúčastnit ve středu 4.4. od 14 hod. výtvarného odpoledne Velikonoční
vyrábění. Od 2. do 30.4. je pro vás připravena soutěž ke Dni Země Rekor-
dy země.
Pobočka U Jeslí: - nabízí výstavku knih a výstavu prací žáků ZŠ Školní na
téma ekologie.
Pobočka Dělnická:
V pondělí 2.4. od 16 do 18 hod. jsou zváni velcí i malí na Velikonoč-ní tvo-
ření. V pátek 13.4. od 10 hod. oslavíme mezinárodní svátek Rómů. Pro-
gram připravily děti ze ZŠ Kpt. Jasioka. V rámci svátku vyhlašujeme další

kolo výtvarné soutěže O plný pytel sladkostí. Obrázky                          s

námětem Moje rodina mohou děti odevzdat do konce dubna v knihovně

na Dělnické ul., případně si je mohou namalovat přímo v této pobočce,

a to v pátek 27.4. od 16 do 17 hod. Soutěž je určena dětem do 5. tříd ZŠ.

Součástí oslav bude rovněž beseda se spisovatelem, výtvarníkem, diva-

delníkem a řezbářem Stanislavem Filipem, který představí svou knihu

Pohádky z jisker a dýmu. Beseda se koná 13.4. v 10 hod. a bude ukon-

čena autogramiádou s možností zakoupení této knihy. Zveme děti

i dospělé. Pokud budete mít čas v pondělí 30.4. od 16 do 18 hod. můžete

si zasadit květinu pro maminku.

Akce pro dospělé:
Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2 a Kruh přátel

Viktora Fischla vás zvou 4.4. v 18 hod. na literární pořad Dvorní šašci, který

je věnovaný 100. výročí narození autora. Účinkují Mgr. Milada Kaďůrková a

Miroslav Rataj. Do 20.4. si můžete prohlédnout výstavu obrazů Ivety

Janouškové a Tomáše Sedláře.

V úterý 24.4. od 15 hod. proběhne oblíbené rukodělné odpoledne pro

dospělé s názvem Obšívané korálky. Lektorkou kurzu je Iveta Janouško-

vá. Ve středu 25.4. v 18.00 hod. bude zahájena ve spolupráci se Syndi-
kátem novinářů Ostrava výstava Ostrava ve fotografii včera a dnes. Prů-

vodní slovo bude mít Hana Kuchařová, v hudební části vystoupí Ellen Klo-

dová - housle a Klára Slamečková - klavírní doprovod.
Pobočka na ul. J. Seiferta: Milovníky cestování určitě zaujme beseda Evy
Kubisové Čínou na vlastní oči aneb místa, kam cestovní kanceláře

nejezdí, která se koná ve středu 18.4. v 18 hod.

Knihovna na ul. Šrámkova:
připravila výstavku knih ke Dni Země Ekologie nás zajímá a k svátkům
jara Velikonoce a jaro na zahrádce. Možná uvítáte také kvíz o ceny Veli-

konoční tradice. Ve vestibulu knihovny pak můžete zhlédnout výstavu foto-

grafií člena Fotoklubu Havířov Vladimíra Havláska Červená a černá nebo
výstavu fotografií Ing. Ivana Hledíka s názvem Zpomalit - zastavit se
a podívat se kolem sebe.

Pobočka Dělnická: V pátek 13.4. od 10 hod. oslaví i dospělí Mezinárodní

svátek Rómů. S pohádkou se na vás těší děti ZŠ Kpt. Jasioka.

Nabídka akcí a kroužků na duben 2012

Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, tel.: 596 811 175
6.4. - 10 - 12 Velikonoční hrátky se zvířaty - pro děti základních škol, péče a mazlení

se zvířaty
13.4. - 15 - 17 Dubnové tlapkování - pro děti s pejsky, vycházka se spoustou her

a zábavy - info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
5.4. čt  14 - 17 Velikonoční krasličení, od 6 do 15 let, přijďte si namalovat netradiční

velikonoční vajíčko nebo si ho upéct ze smaltu, 20 Kč s sebou.
12.4. čt  14 - 17 Malujeme na kameny výtvarné dovádění, 6 - 15 let, kameny s sebou.
19.4. čt  14 - 17 Keramické řádění 6 - 15 let, výtvarný ateliér, 10 Kč s sebou.
21.4. čt  14 - 17 Dubnové malování 6 - 15 let, přijďte si vytvořit netradiční obrázek

za použití vosku a trendových výtvarných technik, 10 Kč s sebou
Okresní kolo recitace - přijďte povzbudit své soutěžící kamarády, 8.30 - 13.00 hod.
27. - 29.4. /pá -ne/ - Předtáborové setkání ve Pstruží - víkendový pobyt potencionálních
účastníků LT se spoustou her a zábavy. Přihlášky v SVČ. Každé úterý 17 - 19
Výtvarné studio pro mládež - kurz smaltu, keramiky, malby na hedvábí, 
info: Tomáš Mendl - 736 158 153,

Otevřený klub Krteček pro předškolní děti od 4 do 6 let (bez maminek) bude probíhat 
5., 6., 11., 12., 18., 19., 25. 4., od 8.30 do 12.30 hod. Cena: 40 Kč/pobyt (4hod.)  
Denní režim:
8.30 - 9.30 příchod, řízené individuální hry
9.30 - 10.00 svačina

10.00 - 12.00 pravidelná činnost dle plánu (cvičení, hry se zvířátky, výtvarná činnost,

rozvíjení jemné motoriky, procházky venku, aj.)

12.00 - 12.30 řízené individuální hry, odchod 

S sebou: obuv a oblečení do budovy i ven, zabalenou svačinu a pití, kartičku pojištěnce.

Nutno děti nahlásit předem. O max. 15 dětí se budou starat profesionální pedagog. pra-

covníci L. Bitterová, L. Byrtusová, N. Schovancová a T. Mendl.

10. 4. 16 - 18 Turnaj v kalču - turnaj ve stolním fotbálku. Přijít může každý, kdo má chuť

soutěžit a hrát si. S sebou: náladu pro fair play a přezůvky.

17. 4. 16 - 18 Turnaj v biliardu - pro děti a mládež od 10 let. S sebou: přezůvky.

Info: L. Bitterová : 596 811 175, 739 669 763,

e-mail.:lucie.bitterova@svcha.eu

5. 4. čt   9 - 11 Velikonoční aerobic - pro děti a mládež. S sebou: pití, sportovní obuv,

oblečení.

4. 4. st  13.30 - 18.00 Velikonoční šachový turnaj - účastníci: žáci základních škol

v Havířově narozeni 1995 a mladší. S sebou přezůvky a 20 Kč startovné.

POZOR, POZOR! Zveme všechny, kteří mají rádi pohyb a chtějí udělat něco pro své zdra-

ví, přijďte si s námi zacvičit aerobic, body balance (bodu, fitnessball, overball, trampo-

líny). Každé pondělí 18 - 19, 20 Kč/hod. Nutná telefonická rezervace! 

Info: L. Byrtusová : 596 811 175, 603 438 726, e-mail.: lenka.byrtusova@svcha.eu

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596 811 031 
3. 4. út 16 h Cvičíme a soutěžíme od 6 do 15 let, cvičky a převlečení s sebou.

24. 4. út 16 h Maškarní ples Čarodějnický rej. Hudba, tanec, soutěže - pro děti 6 - 12
let. Masky a přezutí s sebou. Info: lenka.vavreckova@svcha.eu

17. 4. od 15 h Call of duty turnaj - turnaj v oblíbené hře, počet míst omezen, bližší info

na středisku M. Kudeříkové nebo na emailu níže.
V měsíci březnu proběhne na středisku M. Kudeříkové Okresní kolo v programování.
Pro všechny školou povinné se zájmem o vyšší programovací jazyky nebo aplikační soft-

ware. Propozice k soutěži budou rozeslány na všechny školy a budou k dispozici na webo-

vých stránkách www.asterix-havirov.cz, info: zdenek.keclik@svcha.eu, tel: 596 811 031
2. 4. po od 15   Hody, hody, doprovody - připravujeme se na Velikonoce. Děvčata si při-

nesou vyfouknutá odmaštěná vajíčka, chlapci 10 delších prutů na karabáč.

Info: lenka.vaculikova@svcha.eu  

Připravujeme bohatou nabídku letních táborů, pobytových i příměstských.
Podrobné info v obou střediscích a na www.asterix-havirov.cz

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
2. 4. 15.00 Výroba velikonočních přání
3. 4. 15.30    Pečení mazance a velikonočního beránka

4. 4. 15.30    Malování a foukání velikonočních vajíček
10. 4. 16.00 Mistrovství střediska ve hře „Aktivity“

13. 4. 16.30 Trackmania liga 2012
16. 4. 16.00 Mistrovství střediska ve hře „Aktivity“
20. 4. 16.30 Trackmania liga 2012

23. 4. 16.00 Mistrovství střediska ve hře „Aktivity“
27. 4. 16.30 Trackmania liga 2012

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
2. 4. 15.30 Výroba karabáčů
3. 4. 15.30 Výroba karabáčů

4. 4. 15.30 Výroba velikonočního pečiva
14. 4. 8.00 MOVE FOR EVERY BODY

17. 4. 17.00 Turnaj ve šprtci-starší
19. 4. 17.00 Turnaj ve šprtci-mladší

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 
(od 13 doučování, od 14 Malý Maják, od 17 Velký Maják)

13. 4. 17.00 Oslava Velikonoc
19. 4. 17.30     Workshop Ponorka

27. 4. 15.00 Den rekordů

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16 hod.
13. 4. 15.30 Výjezd na lasergame do Ostravy
19. 4. 17.00 Strategická hra Investice

25. 4. - 4. 5. Mezinárodní výměna mládeže na Kypru
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.

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ - KURZ SEBEOBRANY PRO
DOSPĚLÉ 26+ (MUŽI, ŽENY, PARTNERSKÉ DVOJICE)

Zájemci pište na reditel@donboskohavirov.cz

Městská knihovna Havířov Středisko volného času Asterix
www.asterix-havirov.cz
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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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Hlídání dětí a péče 
o seniory ☎☎ 736 440 478 5
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NAVŠTIVTE NOVÉ KADEŘNICTVÍ,
pedikúru i nehtovou modeláž 

na ul. Dlouhá 18c, ☎☎  725 550 280

Fa VAŠENDOVÁ Jarmila
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ZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064

zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

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

Osmnáctiletá havířovská lyžařka Kateřina Pauláthová doplnila svou sbír-
ku úspěchů této sezony ziskem 5. místa z juniorského mistrovství světa ve
slalomu. Závod se jel v italském Roccaraso a naši republiku reprezentova-
lo sedm mladých lyžařů a sedm lyžařek. Kateřina byla z naší výpravy nej-
zkušenější a jedna z nejmladších, tudíž se očekával i nejlepší výkon, ale

s pátým místem určitě nikdo nepočítal ani v nejodvážnějších snech. I když

Kateřinina forma v posledních dnech a týdnech mnohé naznačovala.

"Zahřívacím kolem" na mistrovství světa byly pro Kačku závody v Hin-

terreit, ze kterého posbírala dvě bronzové medaile. "Cítím, že forma se
zlepšuje, neboť příprava na Mistrovství světa juniorů v italském Roccaraso
finišuje. Jen ty zbytečné chyby... Už bych taky mohla sjet obě kola bez
chyb, ne?“ komentovala Kateřina své výkony před mistrovstvím. A vyrazila

na další závody, tentokrát do rakouského Brandu.
„Lyžařské středisko Brand leží až na úplném západě Rakouska. Byla

jsem tu poprvé a hned úspěšně! Závod nebyl vůbec lehký, protože se otep-
lilo, sníh byl velmi měkký a trať dost rozbitá. Na startu bylo 116 závodnic,
takže velká konkurence. Oba závody vyhrála Rakušanka Riccarda Haaser,
já jsem byla dvakrát třetí a Šárka Záhrobská dojela na 8. a 12. místě."

Na startu mistrovství světa juniorů stanulo 111 sjezdařek ze 46 zemí

světa. Vyhrála Stephanie Brunner z Rakouska. S číslem 27 si Kateřina

Pauláthová dojela pro úžasné páté místo a zařadila se tak mezi nej výsled-

ky v historii českého juniorského lyžování.

Kateřina Pauláthová si vyjela
páté místo na mistrovství světa

Také mladí lidé s postižením se rádi baví, a protože je doba plesová

a tančit se dá i na kolech, havířovský Help klub připravil další vozíčkářskou
diskotéku. Společnost dětem z Help klubu a rehabilitačních tříd zvláštní
školy dělaly studentky Pedagogického lycea a chlapci Dětského domova

z Těrlicka. Taneční parket si udělali v jídelně Základní školy na Mánesově
ulici a nenechali nikoho na pochybách, že i lidé s těžkým postižením se umí

skvěle bavit. Foto: Petr Gomola

2. dubna v 17.30 hodin

ve vstupní hale 

Aprílová kytara
●

3., 12., 17. a 24. dubna 

v 18.00 hodin

v Komorním sále

Absolventský koncert
●

4. dubna v 16.00 hodin
v Komorním sále ZUŠ

Jaro přichází

koncert žáků pěveckého 

oddělení ZUŠ okresu Karviná
●

27. dubna v 18.00 hodin

ve vstupní hale ZUŠ

Jubilejní koncert učitelek 
ZUŠ Leoše Janáčka

Jarmily Gradkové - housle

Jarmily Motalové - zpěv

Slavnostní koncerty 
absolventů I. a II. stupně
3. a 17. dubna v 18 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Vernisáž výtvarných prací
žáků z kurzu figurální kresby

4. dubna v 17 hodin
Galerie ZUŠ B. Martinů 

ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí
●

Koncert souborů 
a taneční akademie

25. dubna v 17 hodin
velký sál KD P. Bezruče

●

Třídní koncerty žáků 
4., 11., 12., 18., 26. a 27. dubna

od 17 hodin
koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

●

Srdečně zveme do nově ote-

vřené Galerie ZUŠ B. Martinů
na ul. A. Jiráska 2, Havířov-Podlesí

na vystavené výtvarné práce 

žáků ZUŠ

Otevřeno po - pá  14 - 18 hodin 

po tel. domluvě  596 813 679

Program 

RODINNÉHO 
CENTRA MAJÁČEK 

(v prostorách kavárny ZAHRADA,
Komunardů 8, Havířov-Město)

Pondělí 8.30 - 11.00
děti od 1,5 let výše
15.00 - 18.30
kavárna pro veřejnost

Úterý 8.30 - 11.00 batolátka 
(od 0 do 18 měsíců)

Středa 8.30 - 11.00
všechny věkové 
kategorie (liché týdny
tvořivý program)
15.00 - 18.30
kavárna pro veřejnost

Čtvrtek 8.30 - 11.00
děti od 1,5 let výše
15.00 - 18.30
kavárna pro veřejnost

Pátek 8.30 - 11.00 batolátka 
(od 0 do 18 měsíců)

Sobota 14.00 - 19.00
kavárna pro veřejnost

Mimořádné akce

2. 4. v 16 h

Velikonoční Majáček pro děti

(rezervace v RC Majáček)

hry, soutěže, písničky, tanečky,

velikonoční tvoření

21. 4. v 15 h

Probouzení broučků
probuzení zatoulaného broučka, probuzení

vašich broučků, písničky, soutěže, tvoření,

projekce pohádek, smaženice. Masky

broučků vítány! Součástí bude i slavnostní

otevření zrekonstruované zahrady u RC

Majáček.

Š A C H Y
Trénink začátečnické skupiny 

se koná každé pondělí 
od 16.30 do 18.30 

v herně TJ Slovan Havířov 

(areál tenisových kurtů 
na Šumbarku)

Bližší informace na telefonním
čísle 603 708 667 nebo emailu

j.valencik@hotmail.cz

Galerie Spirála
Pondělí 2.4. od 15 do 20 hodin -

"Tradiční velikonoční jarmark ve

Spirále"- uvidíte a můžete si
zakoupit nebo vyzkoušet malování

kraslic, výrobu smaltovaných šper-

ků, malovaných perníčků, jarních
dekorací s poutavým vylíčením veli-
konočních tradic a ochutnávkou

specialit

Úterý 3.4. v 18 hodin - vernisáž
Pavla Hlavatého "Grafiky snů
a skutečností"

Pátek 6.4. v 18 hodin - výtvarný

kurz "Jarní a velikonoční dekora-
ce, nápady a vychytávky" - další
z oblíbených kurzů pro zkrášlení

a výzdobu bydlení. Cena kurzu

250 Kč včetně materiálu, nutno se
přihlásit do 2.4. 2012 v galerii nebo
na galerie.spirala@seznam.cz

Pondělí 23.4. v 18 hodin - výtvar-

ný kurz "Výroba dřevěných malo-
vaných hraček" - výroba funk-
čních hraček pro děti i jako dekora-

ce do bytu. Cena kurzu 300 Kč
včetně materiálu. Nutno se přihlásit

do 18.4. 2012 v galerii nebo na
galerie.spirala@seznam.cz

Foto: archiv
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