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POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva 

města Havířova
pondělí 25. června 2012 

od 13 hod.

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.

První výročí otevření Centra volnočasových aktivit na Horymírově

ulici v Havířově oslavili jeho pravidelní uživatelé a návštěvníci

4. května 2012.
V programu zazpívaly Havířovské

babky a děti z Mateřské školy Lípo-
vá. Výroční setkání doplnila výstava
výrobků seniorů a možnost prohléd-
nout si prostory centra.

Činnost v Centru volnočasových

aktivit provozují dovednostní krouž-

ky nejen pro seniory, ale například i

pro děti. V centru se pravidelně

cvičí, působí tady šachový oddíl, na

své si přijdou zájemci o karetní hry.

Pro širokou veřejnost se tady

pořádají přednášky z oblasti histo-

rie, kultury, práva, bezpečnosti sil-

ničního provozu a další.

Centrum slouží schůzkám skupin

sdružujících seniory a neziskových

organizací zdravotně postižených

obyvatel. Provoz zajišťuje odbor

sociálních věcí Magistrátu města

Havířova se samosprávou centra,

kterou tvoří zástupci seniorů.

Stejně jako v předchozích letech rozhodnete o vítězi
floristické soutěže vy, diváci. Od 8.00 hodin budou sou-

těžní týmy tvořit přímo před očima diváků květinové

sochy.
V 15.00 hodin bude soutěž ukončena a vy budete mít

možnost sami rozhodnout o vítězi.

Hodnocení bude probíhat na náměstí Republiky na

označeném místě od 15.00 do 18.00 hodin. Na tomto
místě budou k dispozici soutěžní kupóny (viz vzor).

Po vyplnění kupónu odtrhnete levý horní roh a ten si
uschováte. Kupón následně vhodíte do anketní

schránky. Kupóny jsou slosovatelné o Cenu primátora
a Cenu Svazu květinářů a floristů ČR.

Novinkou letošního ročníku bude hodnocení nazdo-
bených vozů a veteránů. Soutěžící vozy budou po prů-

vodu vystaveny na Centrálním parkovišti.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se usku-

teční v 19.00 hodin na náměstí Republiky.

Centrum volnočasových aktivit 
na Horymírově ulici funguje už rok

Centru volnočasových aktivit zazpívaly k prvním narozeninám
Havířovské babky. Foto: Josef Talaš

Havířov v květech 2012:

Rozhodněte o vítězi floristické soutěže 
a vyberte nejlépe nazdobený automobil!
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Uzavírka ul. Kpt. Jasioka  TERMÍN: 9. 7. 12 - 12. 8. 12
Objízdná trasa pro linky MHD č. 401, 405, 406, 414 a linku
příměstské dopravy 870452 vedena z ul. Kpt. Jasioka na ul.
Hornickou
Zrušené zastávky: Pr. Suchá, kpt. Jasioka stánek
Náhradní zastávka: Na ul. Hornické u rod., domku č. 28
pro oba směry.

Uzavírka ulic Nová, Šumbarská, Lazecká,
U Školy TERMÍN: 10. 6. 12 - 10. 11. 12
Objízdná trasa pro linku č. 419 vedena z náhradní konečné
zastávky Dol. Suchá, rest. Ježibaba po ul. Šumbarské se
závlekem po ul. Na Bartošůvce, U Školy na zastávku Dolní
Suchá, u školy - s otočením na pozemku školy a zpět po ul.
U Školy na ul. Na Bartošůvce, Šumbarskou, s výjezdem na
ul. Orlovskou a dále ve stávající trase.
Zrušené zastávky: Šumbark, točna 2. etapa, Dolní Suchá,
Šumbarská, Dolní Suchá, u lesa, Dolní Suchá, Prachatická,
Dolní Suchá, u zahrádek
Náhradní zastávka: konečná zast. Dolní Suchá, rest. Ježi-
baba

Uzavírka ul. Selská v úseku od křižovatky 
s ul. Mezidolí směrem k ul. Frýdecké
TERMÍN: 30. 6. 10 - 2. 9. 12
Objízdná trasa pro linku č. 410 vedena po ul. Selské,
Lípové, Národní, Těšínské, na zast. Havířov, Podlesí, aut.
nádr.
Zrušené zastávky: Bludovice, polská škola, Bludovice,
škola Frýdecká,
Náhradní zastávky: Město, Na Fojtství, Město, Národní tř.,
Město, Tolstého

Uzavírka ul. Mezidolí od křižovatky s ul. Selskou 
po křižovatku s ul. Formanskou
TERMÍN: 1. 9. 12 - 30. 1. 13
Navržena náhradní trasa pro linku č. 410 ze zast. Bludovi-
ce, točna Datyňská po ul. Datyňské, Na Hliníkách, J. Kota-
se s pokračováním po sil. III/4739, II/473, I/11 na konečnou

zastávku Město, žel. stanice.
Zrušené zastávky pro linku 410: v úseku Bludovice,točna
Datyňská - Podlesí, aut. nádr.
Náhradní zastávky: Město, žel. stanice, Linka č. 418 bude
vedena pouze v úseku zastávek Město, žel. st. - Šenov,
bytovky.
Zrušené zastávky pro linku č. 418: v úseku Šenov,
bytovky - Podlesí, aut. nádr.
Náhradní doprava pouze v náhradní trase a spoji linky
č. 410
Doprava dětí do škol: Doprava minibusem ze zastávky
Dolní Datyně, točna J. Kotase po lince č. 410 až na zastáv-
ku Dol. Datyně rozc. Bludovice, dále po ul. Na Hliníkách,
závlek po ul. Datyňské na zast. Bludovice, točna Datyňská
a zpět po ul. Datyňské na ul. Na Lánech, Na Kempách,
K Lučině, Selské, III/4735 Frýdecké, I/11 Těšínské
s ukončením na zast. Podlesí, aut. nádr.
Zastávky: všechny zastávky v trase linky č. 410 

Uzavírka ul. Formanská       TERMÍN: 28. 9. 12 - 6. 1. 13
Viz předchozí bod

Uzavírka úseku ul. Datyňská od křižovatky 
s ul. Mezidolí a část ul. Na Hliníkách
TERMÍN: 28. 5. 12 - 1. 7. 12
Linka č. 410 bude vedena pouze v úseku Podlesí, aut. nádr.
- Bludovice, točna Datyňská. Návazně bude vedena linka
ze zast. Dolní Datyně, rozc. Bludovice v trase linky č. 410
na zast. Dolní Datyně, točna J. Kotase, s pokračováním po
sil. III/4739, II/473, I/11, U nádraží, Železničářů, na koneč-
nou zastávku Město, žel. stanice.
Náhradní zastávky: Město, žel. stanice
Doprava dětí do škol:
Doprava minibusem ze zastávky Dolní Datyně, točna
J. Kotase po lince č. 410 až na zastávku Dol. Datyně rozc.
Bludovice, dále po ul. Na Hranici, Na Kempách, K Lučině,
Selské, III/4735 Frýdecké, I/11 Těšínské s ukončením na
zast. Podlesí, aut. nádr.
Zastávky: všechny zastávky v zachované trase linky č. 410 

STOJÍ TO ZA TO, SE

TADY ZASTAVIT!
PODÍVEJTE SE - VYTISKNĚTE - NAVŠTIVTE - UDĚLEJTE FOTOGRAFII - VYHRAJTE CENU

Přišlo jaro, a tak nastal čas plánovat víkendy. Proto již dnes zveme občany našeho města k účas-
ti na Venkovní hře pod názvem "To stojí za to, se tady zastavit!", která má oslovit obyvatele partner-
ských měst Jastrzębie -Zdrój, Karviná a Havířov. Hra se bude konat v rámci realizace partnerského
projektu s názvem "Aktivní sousedství - Aktivity podporují spolupráci tří partnerských měst” financo-
vaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

Na herních mapách (verze pro tisk) najdete vybrané turistické atrakce měst Jastrzębie-Zdrój,
Karviná a Havířov spolu se stručnými informacemi a kontaktními údaji těchto míst a objektů.

Úkolem účastníků hry je seznámit se s objekty uvedenými na mapách, navštívit tato místa
a zdokumentovat tuto skutečnost zajímavou fotografií. Mezi účastníky hry, kteří nejzajímavější formou
zdokumentují fotografií pobyt v partnerském městě, bude rozděleno 40 ocenění ve třech kategoriích.
Podrobnosti hry jsou uveřejněny v Pravidlech, které jsou spolu s mapami k dispozici na webových
stránkách města www.havirov-city.cz.

ARMÁDA SPÁSY ZVE NA TRADIČNÍ KOBLIHOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 1. června 2012  10 - 15 hodin:
Azylový dům pro matky s dětmi, ul. Dvořákova 21 - zveme také na program pro děti v době od 13 do 15 h. Sbor a komunitní centrum Havířov,

ul. J. Seiferta 8 - od 9 do 11 h. bude probíhat klub pro seniory a klub Srdíčko pro rodiny s dětmi. Komunitní centrum Šumbark, ul. Obránců
míru 704/15 - můžete se zúčastnit Kreativního vyrábění od 14 do 16 h. Dům pod svahem, ul. Pod svahem 1 - u nás si můžete prohlédnout také

naši malou farmu s kamerunskými kozičkami a oslíkem. www.armadaspasy.cz

DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 

ASTERIX SLAVÍ
Děti ze zájmových útvarů Next Aerobic Sty-

lers mini I, Next Aerobic stylers I, Up & Down
street dance group B a Up & Down street
dance group A, které navštěvují Asterix - stře-
disko volného času, celý rok secvičují choreo-
grafie na soutěže a vystoupení a právě teď
začíná období, kdy se můžou  pochlubit výsled-
ky své celoroční práce.

14. dubna se kroužky se svými skupinovými
choreografiemi zúčastnily soutěže „MOVE
FOR EVERYBODY“, kterou pořádalo Církevní
středisko volného času Don Bosko. Z této sou-
těže si členky Next Aerobic Stylers mini II
odnesly 2. místo za choreografií nazvanou
„Večerníček“ a starší dívky ze zájmového útva-
ru Next Aerobic stylers I dokonce se svou cho-
reografií „Paříž“ zvítězily. Zájmový útvar Up &
Down street dance group B si vybojoval sklad-
bou „The Simpson dancing family“ v kategorii

street dance taktéž 1. místo a Up & Down stre-

et dance group A se umístil svou choreografií

„Communication network“ na 3. místě.

15. dubna se děti z Asterixu zúčastnily

postupové soutěže „Děti fitness aneb sportem

proti drogám“. Next Aerobic Stylers mini II

(„Večerníček“) získal 2. a Next aerobic stylers I

(„Paříž“) 3. místo. Obě skupiny postoupily do

mezinárodního finále, které se uskuteční 26. 5.

2012 v ČEZ Areně v Praze.

Všechny jmenované kroužky a jejich chore-

ografie můžete zhlédnout na závěrečné akade-

mii, která se uskuteční 7. 6. 2012 od 17.00 hod.

v sále Společenského domu Reneta. A také na

některých akcích pořádaných MMH, např. na

Havířově v květech.

● Nevíte kam na výlet? ● Chcete poznat nové přátele?
● Pojeďte s námi! Klub českých turistů Havířov

datum cíl doprava přihlášky

26.5. 2012 Slovensko - Chočské vrchy BUS 606 863 562

16.6. 2012 Slovensko - Malá Fatra BUS 606 863 562
15.9. 2012 Slovensko - Súlovské skály BUS 606 863 562
6.10. 2012 Vsetínsko - Pulčínské skály BUS 604 845 156

20.10. 2012 Beskydy - Skalka  VLAK 737 665 575
Bližší info o akcích: www.kcthavirov.webnode.cz anebo pište na e-mail: kcthavirov@centrum.cz   

Objízdné trasy pro linky MHD Havířov 
v souvislosti s realizací stavby kanalizace 
v lokalitách Havířov Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice, Dolní Datyně 



3

Znovu po roce získalo město

Havířov certifikát k Environmentál-

nímu vyúčtování za rok 2011 za to,

že občané města odevzdali bez-
mála 56 tisíc kilogramů elektroza-
řízení. "Lidé konkrétně odevzdali
1 746 kusů televizorů a dalších 713
kusů počítačových monitorů. Do-
hromady o 200 kusů více, než
v roce 2010," uvedl konkrétní čísla
náměstek havířovského primátora

pro hospodářský rozvoj Petr

Smrček. Odevzdané monitory váži-
ly celkem 48 380 kilogramů, dalších
7 291 kilo tvoří ostatní drobná elek-

trozařízení, což je o 2 tisíce kilogra-

mů více než za rok 2010.
Ze studie kolektivního systému

ASEKOL, který certifikáty městům

uděluje, vyplývá, že zpětný odběr

elektrozařízení - i těch nejmenších -

má nezanedbatelný dopad na
životní prostředí. Konkrétně obyva-
telé města Havířova loňským sbě-

rem tohoto odpadu uspořili přes

549 MWh elektřiny, bezmála 20
tisíc litrů ropy, přes 2 600 metrů
krychlových vody a téměř 28 tun

primárních surovin. "Sběrem jsme
rovněž snížili emise skleníkových
plynů o 132 tuny a produkci nebez-
pečných odpadů o další 504 tuny,"
doplnil Petr Smrček.

V Havířově je ke sběrným úče-
lům rozmístěno celkem 22 červe-
ných nádob na elektrozařízení.

1. 6. - 4. 6.
U Topolů, U Pískovny, Na Pavla-
sůvce (žel. stanice), Na Stezce, 
Na Polanech, Padlých hrdinů -

obchod

5. 6. - 7. 6. 
U Parkoviště, Slezská, Zednická,

Kosmonautů, 17. listopadu, 
Říjnová

8. 6. - 11. 6.
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou 

k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná, Podélná (Osinky)

12. 6. - 14. 6.
Kubelíkova, Nákupní, Mládí,  

E. Krásnohorské, Na Dolanech, 
Werichova

15. 6. - 18. 6.
Radniční, A.S. Puškina, Slovanská,
Švabinského, Sadová, E. Holuba,

Dl. třída -Terasa 

19. 6. - 21. 6.
Moskevská-park., U Lesa, 

Tajovského, Soví, K. Světlé-Luna,

Na Pacalůvce, J. Vrchlického       

22. 6. - 25. 6.
Nad Tratí x Na Kopci, Fryštátská,

Kpt. Jasioka ZŠ, Petřvaldská
(pož. zbrojnice), Anglická, 

Ostrovského

26. 6. - 28. 6.
Místní, J. Žižky, Edisonova,  

M. Kudeříkové, Svážná, Alšova

29. 6. - 2. 7.
1. máje, G. Klimenta, E. Destin-
nové, Gen Svobody, P. Bezruče,

Lazecká u lesa

Upozorňujeme občany, že kontej-
nery jsou určeny pouze k odkládání

objemného odpadu (např. nábytek,

koberce apod.). Ostatní odpady
(nebezpečný odpad, vysloužilé
elektrozařízení, stavební odpad)

odvážejte na sběrný dvůr. Sběrný

dvůr je na ul. Karvinské v areálu
Technických služeb, provozní doba
je každý den od 7.00 h. do 18.00 h.

vč. soboty a neděle.

Informace o změnách jízdních řádů  

v systému městské hromadné 
dopravy Havířov od 10. 6. 2012  

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb upozorňuje

cestující veřejnost, že v termínu od 10. 6. 2012 budou provedeny
změny jízdních řádů linek v systému MHD Havířov.

Navržené změny představují pouze dílčí úpravy časových poloh odjez-
dů spojů dle požadavků cestujících konkrétně na linkách MHD
č. 404, 406, 416 a 419, k dalším změnám dojde v označení bezbariéro-

vých spojů, zajišťovaných nízkopodlažním autobusem na linkách 401,
402, 403, 404, 405, 406, 409, 410, 412, 413, 415, 416 a 417.

Všechny změny budou zapracovány do nových jízdních řádů linek

MHD, po jejichž schválení příslušným dopravním úřadem zabezpečí
dopravce ČSAD Havířov a.s. jejich zveřejnění na zastávkách MHD.

Schválené jízdní řády budou pro občany dostupné také na
internetových stránkách www.jizdnirady.cz 

Harmonogram přistavení VPK  červen  2012 

Havířovští třídí elektroodpad 

a šetří tak životní prostředí

Výzva k posečení pozemků
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající pře-

nesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 70 odst.

2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které
pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti

omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky
a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření

k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2012 byly
pozemky posekány. Pracovníci odboru životního prostředí budou po uve-
deném termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude

dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí
správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Rekreační sedmidenní tuzemské pobyty
pro seniory a invalidní důchodce
1) Hotel „Javor“ 2.9. - 9.9. 2.800 Kč

Řeka 42 osob
2) Hotelový komplex Kamzík    8.9. - 14.9. 2.910 Kč

Karlov pod Pradědem 42 osob
3) Horský hotel „Permoník“ 15.9. - 22.9. 3.150 Kč

Nový Hrozenkov - Vranča 42 osob
4) Penzion „U Studánky“ 7.10. - 14.10. 3.150 Kč

Horní Lomná 42 osob

Spoluúčast na úhradě pobytu: 60% z celkové částky ceny za pobyt 

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

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

stupně
c) občané, kteří se pobytů pro seniory nezúčastnili nikdy nebo naposle-

dy v roce 2006
d) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené

v bodě písmena c)

ZÁPIS: 13. července 2012 od 7.00 do 9.00 hodin (do naplnění kapa-
city) v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-
Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“ - linka č. 3 a 9) 
Další informace poskytne p. Pospíšilová ☎ 596 803 162, Magistrát města

Havířova, odbor sociálních věcí - budova F, 1. patro, kancelář č. 110.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
1. Očkování a přeočkování proti vzteklině se mohou účastnit psi

starší 6 měsíců, kteří ještě nebyli očkováni v r. 2012.
2. Pes musí být nejméně týden před očkováním odčerven proti

vnitřním parazitům  
3. K očkování pes musí být opatřen náhubkem 

a v doprovodu osoby starší 15 let 
4. K očkování přineste očkovací průkaz psa   

Místa a termíny svodů:
4. 6. - pondělí
Ha-Šumbark, Hasičská zbrojnice     8.30 - 10.00 h., očkuje 

MVDr. Horák - 100 Kč/pes
Ha-Prostřední Suchá, veterinární klinika 14.00 - 17.00 h., očkuje 

MVDr. Polák - 100 Kč/pes
5. 6. - úterý
Ha-Město, Podlesí, Bludovice 9.00 - 11.00 h., očkuje 
bývalý psí útulek (u Štýrských) MVDr. Vaculík - 100 Kč/pes

Ha-Dolní Datyně, 12.00 - 13.00 h., očkuje 
bývalá budova MNV     MVDr. Vaculík - 100 Kč/pes

Ha-Město, Podlesí, Bludovice              15.00 - 17.30 h., očkuje 
bývalý psí útulek (u Štýrských) MVDr. Vaculík - 100 Kč/pes

8. 6. - pátek
Ha-Životice, 8.00 - 11.00 h., očkuje 
Požární zbrojnice MVDr. Javora - 100 Kč/pes

Ha-Dolní Suchá, ve dvorové části MŠ  11.30 - 13.30 h., očkuje 
MVDr. Javora - 100 Kč/pes

Ha-Šumbark 14.00 - 15.30 h., očkuje 
Bývalá veterinární ordinace MVDr. Horák - 100 Kč/pes
ul. Gen. Svobody pod zdravotním střediskem

Náhradní termín: 6. 9. čtvrtek 
Ha-Prostřední Suchá, veterinární klinika 14.00 - 17.00 h., očkuje 

MVDr. Polák - 100 Kč/pes
Výše uvedené ceny platí občané, statutární město Havířov přispívá  

ze svého rozpočtu na vakcínu 20 Kč na každého psa.
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ZŠ Mládežnická: DEN NARUBY
Stoupnout si v 9 letech před katedru? Proč ne! 2. dubna se na ZŠ

Mládežnické děly divy! A nebyl to aprílový žert! Místo učitelů ve třídách pře-
vzali učitelské žezlo žáci, jinde si prohodili své role i převleky kluci s děvča-
ty. Neznám nikoho, kdo by se k této akci s chutí nepřidal. Děti tento beze-
sporu zajímavý a netradiční projekt vzali jako legraci a dospělí také.

Ve třídách se představilo mnoho nových kantorů. V naší třídě učil Albert
Einstein junior.

Paní učitelky vyměnili katedru za místo v našich lavicích a perfektně vyu-
žily šance dát dětem náhled na to, jak se asi u katedry mohou cítit. Zkusi-
ly si zahrát na pořádné zlobivce a zahrnovaly nás všetečnými dotazy.
Musím konstatovat, že udržet si pozornost a respekt před tolika žáky vyža-
dovalo u některých nových „učitelů“ téměř nadlidský výkon, někteří se při
výuce pořádně zapotili. Celou výuku samozřejmě hodnotila inspekce
žákovského parlamentu. Toto dopoledne se ve škole nikdo nenudil.

Já sama jsem si roli učitelky také zkusila a poznala jsem, že to není
vůbec lehké. Přesto si odnáším báječný pocit, že učitelství je velmi krásné
a zajímavé životní poslání. Pochopila jsem, že to není jen zábava, a mít klo-
bouk, tak před každým z nich hluboce smekám.

Anne-Maria Matejas, 4. B

Havířovští gymnasté 

uspěli v krajském přeboru
Chlapci z TJ Start a SK SPV Havířov se zúčastnili Krajského přeboru

ČASPV ve sportovní gymnastice, který byl i nominačním závodem na Mist-

rovství republiky 19. 5. 2012 v Doubí u Třeboně. Svěřenci Jiřího Tabáka

a Oty Poláka předvedli excelentní výkon na kruzích, hrazdě, přeskoku
a akrobacii. "V závodě jsme v nejvíce obsazené kategorii Mladších žáků I.
obsadili v jednotlivcích 1., 2., 3., 5., a 6. místo a v družstvech 1. a 3. místo,"
uvedl trenér Jiří Tabák. První byl Ondřej Frydrych s 36,5 body, druhý

Ondřej Bartoš s 36,2 body a třetí  Ondřej Adamec s 36,1 body.
"V kategorii Mladší žáci II. jsme obsadili 1., 2., 3., 4. a 6. místo a samo-

zřejmě také 1. místo v družstvech." Zvítězil Libor Kiedroň s 36,4 body,

druhý Daniel Debnár s 35,9 body a třetí Matěj Javůrek s 35,8 body.
"V kategorii Starší žáci III. jsme obsadili také 1. a 2. místo. První místo

získal Kevin Ptáček ziskem 36 bodů a druhé Vojtěch Javůrek ziskem 33,3
bodů. A nakonec i 1. místo také v kategorii Starší žáci IV. získal Matěj
Kubina se skvělými 37,2 body. Jsou to skvělé výsledky a přejeme našim
závodníkům mnoho úspěchů na republikovém kole," uzavřel za trenérskou

dvojici Jiří Tabák.

Program 

RODINNÉHO CENTRA

MAJÁČEK 
(v prostorách kavárny ZAHRADA,

Komunardů 8, Havířov-Město)

2. 6. Den dětí s krtečkem 

začátek: 15.30 hod.

program:hry, soutěže, tvoření

16. - 17. 6.
Relaxační víkend pro ženy 

v Malenovicích

informace na www.majacek.com

Pravidelný program a více info na

www.majacek.com 

a www.kavarnazahrada.cz

ZŠ F. Hrubína:
projektový den

Ve čtvrtek 19. 4. 2012 žáci 6. a 7. ročníku vyra-
zili na zajímavou výpravu do okolí Krnova. Za

velmi pěkného počasí jsme dorazili na kopec

Cvilín a navštívili starou kamennou rozhlednu.

Další část cesty vedla krásnou přírodou ke zříce-

nině hradu Šelenburk. Zde jsme pečlivě pro-

zkoumali všechna zákoutí hradu. Cestou kolem

rybníku jsme mohli obdivovat okolní krajinu

a množství jarních květin.

Cílem byl kopec Strážiště. I tento poslední

výstup stál zato a odměnou nám byla návštěva

Kudlichovy rozhledny v obci Úvalno. Pak jsme

nasedli do autobusu a namířili si to do Sosonvé,

kde jsme si prohlédli místní moštárnu Vitami-

nátor a zjistili, jak se z ovoce vyrábí mošt. Po
skvělé ochutnávce a plni dojmů jsme se kolem
šesté hodiny vrátili zpět do Havířova.

Mgr. M. Šalomonová a Mgr. I. Konečná

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

Program na červen 2012:

4. 6. (pondělí) - od 15.00 hodin přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na
téma „Svatojánské čarování - byliny, ohně, kouzla…“

13. 6. (středa) - od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma 
„Respirační onemocnění“

Připravujeme akce pro „hlídací babičky a dědečky“, a to v měsíci
SRPNU - podrobnější info v následujících Radničních listech.

Další informace získáte na nástěnce umístěné přímo v budově CVA.

Denní výuka angličtiny, sportovní a zábavný 
program, výlety, strava a pitný režim zajištěn

Dancin' my dream
celovečerní taneční show TŠ Horizonty Havířov

15. června 2012 v 17 hodin
v Kulturním domě P. Bezruče 

www.horizonty-havirov.cz
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Na ZŠ Pujmanové se v dubnu otevřely dva čtenářské kluby
19. 4. 2012 se na škole ZŠ

M. Pujmanové v Havířově-Šumbar-
ku konalo slavnostní zahájení dvou
čtenářských klubů. Hlavní cílovou
skupinou projektu „Brána ke vzdě-
lání - školní čtenářské kluby, posilu-
jící rovné příležitosti dětí a žáků se
SVP“, jsou znevýhodnění žáci prv-
ního stupně ZŠ. Projekt je financo-
ván Operačním programem Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost
a státním rozpočtem ČR.

Dvacet čtyři žáků 1. - 4. ročníku
se bude pravidelně scházet v úterý,
nebo ve čtvrtek na dvě vyučovací
hodiny v krásně vybavené školní
knihovně, a to pod vedením učitelek
Kateřiny Minarovičové a Markéty

Kubíčkové a knihovnic Terezy Kaf-
kové a Martiny Dordové.

V klubech se budeme snažit
ukázat dětem, že knihy mohou být
nejen poučením, ale také zábavou,
odpočinkem a hlavně požitkem.
Snad se nám to již povedlo při
zahájení činnosti klubů, kdy jsme
slavnostně vypluli za dobrodružst-
vím s opravdovou Pipi Dlouhou
Punčochou.

Projekt potrvá do roku 2015 a my
budeme rádi, když se nám podaří
v žácích vzbudit opravdovou lásku
ke knihám.

Kateřina Minarovičová 

ZŠ Gorkého: Bojovali jsme v jarním
kole soutěže v ZOO Ostrava (jako lvi)

Stejně jako každý rok naši žáci měřili
své síly (nebo spíše znalosti) s ostatními
školami v soutěži Velká cena ZOO. Tento-
krát to byla 4 družstva ze tříd 6. A, 7. A
a 7. B, celkem se do soutěže přihlásilo 72
škol z celého kraje. A to už je pořádná kon-
kurence! Téma letošního ročníku zvolili
organizátoři soutěže velmi obtížné - šlo
o Kampaň pro jihovýchodní Asii. Tato kam-
paň je totiž aktuálně vyhlášena také Evrop-
skou asociací zoologických zahrad
a akvárií (EAZA) - má za cíl upozornit veřej-
nost na ohrožení určitých druhů nebo
celých živočišných skupin a také pomoci
získat finance na konkrétní záchranné pro-
jekty v místě původního výskytu takovýchto
zvířat. Téma bylo velmi náročné hlavně
šířkou svého záběru, ale naši žáci opět
nezklamali, všechna družstva dosáhla
vysoký počet bodů a děvčata ze 7. A si
suverénně vybojovala postup do finále.
Soutěžení jsme uzavřeli prohlídkou ZOO.
Samozřejmě, že nejvíce jsme byli zvědaví
na malou sloní holčičku Rashmi. Je ná-
dherná a vypadá spokojeně. Chci poděko-
vat všem účastníkům za svědomitou přípra-
vu na soutěž a chuť se učit i ve volném

čase. A jak to vypadalo ve finále, které
proběhlo v sobotu 14.4., nám napsaly
holky ze 7. A, které se finále zúčastnily
(kapitánka Lucka Ženčuchová, Hanka Kuz-
níková, Magda Firlová, Kája Smyčková
a Nela Chrapková) - hádejte, jak dopadly…

V sobotu 14. 4. jsme se zúčastnily finále
Velké ceny ZOO 2012. Soutěžilo se v pěti-
členných družstvech, téma bylo hodně
náročné - zahrnovalo 162 druhů zvířat,
o kterých jsme se musely naučit spoustu
informací. Taky jsme musely nastudovat
problematiku pěstování palmy olejné, která
je dnes příčinou ohrožení mnoha živočichů
(kácejí se kvůli ní pralesy). Otázky byly
hodně těžké a najít správnou odpověď nám
dalo pořádně zabrat. Boj jsme nevzdaly,
a i když jsme nakonec měly stejný počet
bodů jako další dvě družstva, tak nám
pomohly body ze základního kola (těch
jsme měly nejvíc!). Pro naši školu a celý
Havířov jsme vybojovaly 1. místo! Jsme
rády, že se nám vítězství povedlo, že jsme
mohly tak dobře reprezentovat naši školu,
a že jsme se dověděly hodně o zvířatech,
která jsou tolik ohrožená díky nám - lidem.

Holky, děkujeme!!           Lucie Tulejová

35 žáků 9. tříd se v květnu vydalo na

celodenní exkurzi, jejímž cílem bylo zhlé-

dnutí koncentračního tábora Osvětim a čs.
opevnění v Darkovičkách. Exkurze je
pořádána každoročně a navazuje na učivo

dějepisu o holocaustu, kterému se žáci

v 9. ročníku věnují.
Ačkoli během cesty panovala dobrá

nálada, s příjezdem do Osvětimi se vše

změnilo. Nejdříve jsme vyrazili na prohlídku

pracovního tábora. Drtivou většinu přešel
smích a některým se draly slzy do očí při
představě toho, co se zde před více než

šedesáti lety odehrálo. Všichni pochopili, že
se pohybují na místech, kde zemřelo velké

množství nevinných lidí. Pohled na vlasy,
kufry, věci denní potřeby nebo hračky
a oblečení malých dětí nebyl pro většinu

zrovna příjemný. Při výkladu žáci poslou-
chali a vstřebávali poměrně velké množství

informací. Po prohlídce jsme se přesunuli
do vyhlazovacího tábora, kde jsme si pro-
hlédli otřesné podmínky, ve kterých museli

vězni žít. Prošli jsme přes rampu, kde pro-

bíhala selekce vězňů a podívali se do
baráků a na místa, kde stála krematoria.

Cestou zpět do republiky následovala

exkurze čs. opevnění v Darkovičkách. Pro-

šli jsme s průvodcem jeden z bunkrů,
nechyběla prohlídka vojenské techniky, kte-
rou někteří žáci řádně osahali a udělali

několik společných fotek.

Na zpáteční cestě se rozdaly ceny za
soutěže, všichni byli s exkurzí spokojeni.

Snad si žáci uvědomili na základě hodin

dějepisu a této exkurze, jak je důležité mít

povědomí o dějinách, aby se nic podobné-
ho, co jsme viděli v Osvětimi, již nikdy neo-
pakovalo. Stále jsou totiž lidé, kteří existen-

ci koncentračních táborů popírají.
Mgr. O. Pletánek, ZŠ K. Světlé, Havířov

ZŠ K. Světlé na cestě do historie

Maniak zcela ovládl závody 
Maniak aerobik ovládl závody Mistry s mistry, který se konal v dubnu ve

Zlíně. V 8 kategoriích vybojoval 5 zlatých, 1 stříbrnou medaili a 2 čtvrtá
místa. Konkurence byla jako vždy obrovská. Téměř v každé kategorii závo-
dilo až 34 jednotlivců nebo týmů. Ve Zlíně se jednalo o závody pod patro-

nací 6násobných mistrů světa a Evropy ve sportovním aerobiku (Strakoš,

Valouch, Holzer). Díky těmto osobnostem se jedná o velice prestižní závo-

dy. Maniak se zúčastnil již třetích závodů Mistry s mistry a tří závodů

pořádaných Českým svazem aerobiku. Od poloviny března, kdy Maniaku

začala závodní sezóna, stihl vybojovat již 16 zlatých, 12 stříbrných

a 7 bronzových medailí. Maniak tak protáhl svou dlouhou šňůru úspěchů.

V listopadu 2011 vybojoval v zahraničí 4 zlaté medaile a titul absolutních

vítězů, v prosinci pro změnu titul MISTRŮ ČR, dva tituly vícemistrů a jedno

3. místo.

Letos čeká klub ještě mnoho mistrovských republikových i zahraničních

závodů. V klubu proto všichni věří, že se jim bude dařit i nadále a pro svůj

Havířov vybojují další cenné medaile a tituly mistrů.

Poradna SON ČR v Havířově
Občanům města i okolí Havířova je i v roce 2012 k dispozici poradna Sdružení nájemníků ČR pro oblast bydle-
ní, nájemného a vyúčtování služeb. Poradna se koná každý druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek od 16.30 hod.

do 18.00 hod. na ul. Palackého 2 v Havířově-Městě. Informace k poradnám SON - tel. 777 810 174 nebo
723 697 356. Výhodné pro členy většiny odborových svazů.

Vzpěračky-juniorky ze Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov
Markéta Bijoková a Ladislava Pokorná reprezentovaly Havířov a čes-
kou republiku na sportovních hrách dětí do patnácti let RUMI Child-
rens Game, které se uskutečnily v Turecku ve městě Konya. Svěřen-
kyně trenéra Pavla Kheka se v konkurenci 24 států z celého světa roz-
hodně neztratily. Ladislava Pokorná obsadila druhé místo a získala tři
stříbrné medaile za trh, nadhoz a dvojboj. Ve dvojboji zvedla 76kg (trh
34kg a nadhoz 42kg). Markéta Bijoková vybojovala třetí místo a tři
bronzové za dvojboj 59kg (trh 26kg a nadhoz 33kg).

Na snímku 
Ladislava Pokorná 

(foto: archiv)
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ZŠ Moravská:
Pohár skřítka Dopraváka

Na Základní škole Moravská uspořádali
v dubnu šestý ročník dopravní soutěže „Pohár
skřítka Dopraváka“. Celkem se tohoto klání
zúčastnilo 68 žáků z devíti havířovských škol.

Soutěž se skládala ze dvou částí. V teoretické
si mladí cyklisté vyzkoušeli dopravní testy na PC
a řešení křižovatek na interaktivní tabuli, praktic-
ká část probíhala přímo v terénu, kde byly prově-
řovány znalosti z poskytování první pomoci,
řešení dopravních situací a jízdy zručnosti. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích. Obě prvenství si
odnesla ZŠ Moravská, druhá místa obsadila ZŠ
Mládežnická a ZŠ Pujmanové, třetí místa tento-
krát patřila ZŠ Gorkého a ZŠ Jarošova. Absolut-
ní vítězství v jednotlivcích získala Denisa Býmo-
vá a Ondřej Kaštovský ze ZŠ Moravská.

Jelikož počasí této soutěži velmi přálo, tak
věříme, že si všichni zúčastnění odnesli pěkné
zážitky. Poděkování také patří všem pedagogům
za přípravu žáků.

učitelé a žáci ZŠ Moravská

V neděli 22 .4. 2012 se celý soubor mažoretek

KALA při Městském kulturním středisku Havířov

- kadetky, juniorky a seniorky - vydal do Morav-

ské Nové Vsi, kde začalo kvalifikační kolo skupin

mistrovství  ČR.

V nejmenší kategorii si kadetky mimiKALA

(děvčátka 6 - 8let) dosáhly na stříbrnou příčku.

Juniorky MINIKALA (11 - 14let) se svou choreo-

grafií vybojovaly krásné 3. místo. Nejstarší skupi-

na KALA (15 a více) získala 2. místo s titulem

VICEMISTR kvalifikace.

Mažoretky KALA hájily město Havířov i v dis-

ciplíně miniformace, kde získaly 4x zlato, 1x

stříbro.

První májový den se naše mažoretky KALA

opět vydaly na startovní klání, které se tentokrát

konalo v Bělotíně. Startovaly ve třech disci-

plínách sólo BAT (hůlka)… Lenka Charvátová,

duo pom-pom (třásně)… Lenka Charvátová

a Michaela Nogolová a velká skupina seniorek

MIX. Úsilí se vyplatilo a mažoretky si odvezly tři

zlaté medaile s titulem Mistr kola.
„Myslím si, že se děvčata hezky uvedla, ale

máme ještě před sebou hodně práce. Pečlivě se
připravujeme na republikové finále, které se
koná v červnu. Chtěla bych moc poděkovat za
ušití krásných kostýmů paní Ivaně Klimkové a za
přízeň rodičů. Moc nám všichni držte pěstičky,“
vzkazuje všem příznivcům mažoretek KALA  jejich

vedoucí a choreografka KAmiLA Charvátová.

Na SPŠ stavební Havířov jsme zahájili projekt

„Přírodní vědy aktivně a interaktivně“ v rámci

operačního programu OPVK, oblast podpory
„Zvyšování kvality ve vzdělávání“. V současné
době je malý zájem studentů o přírodní a te-

chnické obory a zároveň velká poptávka po kva-

litních absolventech těchto oborů.
Projekt má zatraktivnit a zkvalitnit výuku

přírodních a te-chnických věd. Zpopularizovat ji,

a tak zvýšit zájem o další studium na vysokých

technických školách.
Dnes už nepostačuje učit přírodní vědy pomo-

cí tabule a křídy. Prostřednictvím projektu výuku

zatraktivníme zapojením počítačů, větší interakti-

vitou žáků (využitím dotykové tabule) a také vyu-
žijeme elektronická měření, jejich výsledky
budeme zpracovávat přímo na noteboocích.

Pro studenty připravíme inovativní materiály

a příručky pro výuku přírodovědných a technic-
kých oborů. Pro výuku využijeme speciální soft-
ware - jak pro přírodní vědy, tak pro konstrukční

cvičení. Bude připraveno 350 vyučovacích hodin

pro využití informatiky ve výuce matematiky, fyzi-
ky, chemie a biologie. Druhou podstatnou aktivi-
tou je pak propojení vyučované teorie s praxí,

a to především formou exkurzí s tematikou
přírodních věd.

V rámci projektu studenti absolvují návštěvu
planetária v Ostravě, geologického pavilonu VŠB
Ostrava a elektrárny v Dětmarovicích. Zajištěna

je také exkurze v podniku Cetris Hranice, který
vyrábí cementotřískové desky, jejichž výroba se
týká zaměření naší školy - stavebnictví.

Iveta Bulawová, projektový manažer

GSH: Školní zájezd do Itálie
Spolupráce s partnerskou školou ve městě Collegno v dalším dvouletém cyklu vyvrcholila

zájezdem do Itálie ve dnech 15. - 20. 4. 2012. Této akce konané v rámci projektu Friendship and
Sympathy at School se zúčastnili 34 žáci nižšího gymnázia a dva pedagogové.

Program byl bohatý - prohlídka městské radnice v Turínu, návštěva Muzea filmu, výlet k chrámu

St. Michelle, procházka kolem ledovcových jezer, krásné divadelní představení žáků partnerské
školy, sportovní zápasy.

V italských rodinách se naše děti cítily jako doma, ochutnaly tradiční italská jídla, uplatnily zna-
losti anglického jazyka a prožily spoustu dalších zajímavých věcí. Navázané kontakty budou určitě
pokračovat, protože všichni byli z výletu nadšeni.

Mgr. Hana Lužná a Mgr. Eva Zdráhalová 

BK Havířov pořádal 
první ročník 
Havířovské olympiády 
v minibasketbale

Havířovská olympiáda projektu Basket pro

radost ukončila první ročník naší školní ligy. Tur-

naje se zúčastnili chlapci a dívky 2. - 5. tříd ze

sedmi základních havířovských škol, jako osmý

tým nastoupila přípravka BK Havířov. Pod mini

koši se bojovalo ze všech sil a všechny děti

chtěly ukázat to nejlepší, co se v kroužcích nau-

čily. Na tribunách nechyběli fanoušci - rodiče,

spolužáci, kteří své týmy vedli svým povzbuzo-

váním k nejlepším výkonům. Pro všechny děti

bylo na jedenáctou hodinu připraveno překvape-

ní. A že to nebylo ledajaké překvapení !!! Velkou

zvědavost začal v dětech probouzet už mode-
rátor David Zbavitel.

Pod vedením trenéra Dušana Medveckého

vběhli na palubovku haly čtyři extraligoví hráči
NH Ostrava. Tak tohle asi nikdo nečekal. Drib-
link, přihrávka, střelba a pak přislo i na smeče.

Úžas a radost, smích a potlesk tohle všechno

bylo slyšet a vidět u všech holek a kluků.V závě-
ru show proběhla autogramiáda, kde všechny
děti získaly podpis na triko.

Po programu proběhla závěrečná část, kde se

bojovalo o umístění. Diplomy a poháry přišel
dětem předat zástupce statutárního města
Havířova Bc. Daniel Pawlas, náměstek primáto-

ra pro sociální rozvoj.
za BK Havířov

trenérky Martina Šindlářová a Iveta Rašková
www.bkhavirov.cz

Mažoretkám KALA při MKS Havířov
začala další soutěžní sezóna

Učíme přírodní vědy na noteboocích
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Kulturní dům Radost - KDR

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

so - ne 14 - 18 h., vstupné dobrovolné

Europa Cup
Havířov 2011
fotografie 
z Mistrovství Evropy 
ve floristice 
profesionálů 

výstava pod záštitou 
primátora statutárního
města Havířova

16. 6. - 29. 7. 2012

Klub přátel hornického muzea - pobočka Havířov 
pořádá besedu 11. 6. v 16.30 h. - loutkový sál KDPB
Marie Szottková - autorské čtení - erotické povídky

MUDr. Radim Uzel - odborný komentář sexuologab
e
s
e
d

a
tě

š
ín

s
k
é
 

d
iv

a
d

lo

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO v KD P. Bezruče v Havířově

ČESKÁ SCÉNA 5. 6. v 19 hod. - pro skupinu HAC     
Alois Jirásek: LUCERNA

Společenský dům - SD
3. 6. od 17 h. - Společenský dům Havířov

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Kubemusic     Vstupné 50 Kčz

á
b

a
v
a

KD Leoše Janáčka - KDLJ
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VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA WÜNSCHEHO 
Otevřeno: po - pá 10 - 18 h., so, ne 14 - 18 h., vstupné: 10 Kč

POHÁDKY a PROMENÁDNÍ KONCERTY - park za KD Radost

vstup volný 
1. 7. 15.00 h. Smíškovo pohádkové cestování 

16.00 h. AZEŤANKA
15. 7. 15.00 h. Koblížek na cestách  

16.00 h. HASIČANKA
29. 7. 15.00 h. O napravené berušce 

16.00 h. VESELKA
12. 8. 15.00 h. Tři prasátka  

16.00 h. HUŤAŘKA
26. 8. 15.00 h. Tři medvědi  

16.00 h. NÁLADIČKA

7. - 9. 9. - areál Městské sportovní haly

HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI 2012

v
ý
s
ta

v
a GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá 12 - 18 h., 

mimo otevírací dobu zpřístupní výstavu pracovník informací 

vstupné dobrovolné

k
u

rz
y

PŘÍRODA 

V PALIČKOVANÉ

KRAJCE 

práce členek kurzu paličkování 
při MKS Havířov

vernisáž ve čtvrtek 31. 5. od 17 h.

výstava potrvá 

do čtvrtku 28. 6. 2012

KD Petra Bezruče - KDPB

21.6. v 16.00 hodin - loutkový sál KDPB

projekt „FILM A ŠKOLA“
(RAGING BULL, USA 1980, 129´, do 15 let nepřístupný, titulky)
Realistické zachycení rozporuplné osobnosti agresivního a lidsky

odpudivého boxera, bývalého mistra světa ve střední váze. Film
získal 2 OSCARY. V hlavní roli Robert De Niro. Režie: Martin Scor-

sese                    Vstupné: 40 Kč, studenti a členové FK zdarma

p
ro

je
k
t

F
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M
 A

 Š
K
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L

A

Nejkrásnější dětem

ohlédnutí 
za výstavami 
z let 2001 až 2011

postery, knížky, časopisy 

a originální ilustrace 

havířovské výtvarnice 
Dariny Krygielové

29. 5. - 29. 6. 2012 
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Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

1. - 3.6. v 15.30 h  

KOCOUR V BOTÁCH 
(PUSS IN BOOTS, USA 2011, 90´, pří-
stupný, animovaná/komedie, české znění,
DD) 
Poznali jsme ho jako nájemného vraha,
který měl za pár peněz sprovodit ze světa
všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
Přesto se z Kocoura v botách časem stala
s přehledem nejpopulárnější postava téhle
ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“,
dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Ve
filmu zastihnete titulního hrdinu v době,
která časově předchází setkání se zeleným
zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož
hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak
by ty obrovské černé oči dokázaly podvá-
dět a krást? Všechno určitě musí být úplně
jinak, což se taky vzápětí potvrdí …

Vstupné: 72 Kč

1. - 6.6. v 17.45 h, ve středu 6.6. též v 9 h  

1. - 3.6. též ve 20.00 h 

TADY HLÍDÁM JÁ 
(ČR 2012, CP 31.5. 12, 110´, přístupný,
rodinná/komedie, DD)

Film navazuje na tradičně žánrově

úspěšné české komedie. Jeho posláním

nemá být jen pobavit, ale i otevřít emo-

cionální rovinu chápání mezilidských

vztahů. Ukazuje i to, jak se dítě může

cítit ve společnosti osamoceně. Hlavní
postavou je 8letá Kačenka a její psí
kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejich

ochráncem, kamarádem a v neposlední

řadě i rozdmýchávačem komických situ-
ací, o které v jejich rodině není nouze.
Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková,

Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel

Nový, Simona Stašová, Pavel Nový,
Ester Kočičková aj.
Režie: Juraj Šajmovič

Vstupné: 87 Kč
(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

.

7. - 13.6. v 17.45 h
ve středu 13.6. též v 9 h    

7. - 10.6. též ve 20.00 h 

MUŽI V ČERNÉM 3 
(MEN IN BLACK III, USA 2012, CP 31.5.
12, 104´, přístupný,  komedie/sci-fi/akční,
české znění, DD)

Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí

agenti J a K zpět... A opět včas. J během
svého patnáctiletého fungování v agen-
tuře Muži v černém viděl spoustu nevy-
světlitelných věcí, ale nic - ani mimo-
zemšťané - ho nedokáže tak zmást jako
jeho sarkastický tajnůstkářský partner.
Ale když je život agenta K i osud plane-
ty Země v ohrožení, musí agent J cesto-
vat v čase zpět do minulosti, aby dal vše
do pořádku. V hlavních rolích Will Smith
a Tommy Lee Jones. Vstupné: 102 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 53 Kč)  

8. - 10.6. v 15.30 h

MIKULÁŠOVY PATÁLIE   
(LE PETIT NICOLAS, Francie 2009, 128´,
přístupný, rodinná/komedie, české znění,
DD)
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín,
Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi se
v hrané verzi dostali na filmová plátna. Za

50 let od vydání první knihy si Mikuláše

a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace

dětí po celém světě i u nás.

Vstupné: 57 Kč

14. - 20.6. v 17.45 h

ve středu 20.6. též v 9 h

14. - 17.6. též ve 20.00 h     

ŽELEZNÁ LADY 
(IRON LADY, Velká Británie 2011, CP 1.3.
12, 105´, přístupný, drama/životopisný,
DD) 

Poutavý životopisný film o nejvýzna-

mnější političce 20. století. Margaret

Thatcherová, neobyčejná a všestranná
žena, která dokázala, že vysoká politika
není jen výsadou mužů, se jako první

žena stala premiérkou Spojeného

království Velké Británie a Severního
Irska. Svým nekompromisním přístu-
pem k politickému, ale i osobnímu živo-

tu získala přezdívku Železná lady.Výkon

Meryl Streep v roli slavné ministerské
předsedkyně je strhující, včetně napo-
dobení Margaretina typicky charisma-

tického hlasu. Také díky maskérům je

Streepová od Thatcherové téměř k nero-
zeznání. Film získal dva Oscary za hlav-
ní roli a masky. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43  Kč) 

15. - 17.6. v 15.30 h  

CHLUPATÁ ODPLATA 
(FURRY VENGEANCE, USA 2010, 92´,
přístupný, rodinná/komedie, české znění,
DD)
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…
chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná

neodolatelných gagů vás naučí, že pokou-
šet se bojovat proti matce přírodě je pře-
dem prohraná bitva. Chamtiví developeři si

budou muset uvědomit, že zelená není jen
barva dolarů. Brendan Fraser, hrdina
dobrodružné trilogie Mumie, musí v roli sta-
vaře nového projektu obytných domů čelit
vzdoru těch, kteří jsou na místě stavby
doma. Těch, kteří chtějí ve svém lese klid.

Vstupné: 57 Kč
21. - 24.6. v 17.45 h
23. - 24.6. též v 15.30 h     

LORAX
(USA 2012, CP 15.3. 12, 94´, přístupný,
animovaný/rodinný, české znění, DD)

Co je to za svět, ve kterém už není ani

kousek živé přírody, ptáte se? Je to

městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted.

Všechno je tu náramně umělé, včetně

zvířat, kytek a stromů, u kterých si

můžete dálkovým ovladačem nastavit

jarní, letní, podzimní, zimní a disco vari-

antu. Komu by se chtělo ven, za vyso-

kou a neprodyšně uzavřenou hradbu

města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí

gorily místního vládce, pana O´Hareho?

Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

Vstupné v 17.45 h: 77 Kč

21. - 22.6. v 17.45 a 20.00 h

KRÁLOVNA
(THE QUEEN, VB/Francie/Itálie 2006, 97´,
do 12 let nevhodný, biografie/drama, titulky,
DD)
Strhující a jedinečný pohled za zavřené

dveře královského paláce a do mysli

a srdce královny Alžběty II., těsně po tra-
gické smrti princezny Diany.

Vstupné: 77 Kč

23. - 24.6. v 17.45 a 20.00 h 

KRÁLOVA ŘEČ 
(THE KING´S SPEECH, Velká Británie
2010, 118´, do 12 let nevhodný, drama/hi-
storický, titulky, DD)
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V.,

a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je
Bertie, který celý život trpí vadou řeči,

nečekaně korunovaný králem Jiřím VI.
Země stojí na prahu 2. světové války a zou-

fale potřebuje silného vůdce. Proto králova
žena Alžběta, budoucí královna matka,

domluví svému muži setkání s excentric-
kým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po

tuhém začátku se tito dva ponoří do neob-
vyklého způsobu léčby a časem mezi nimi

vznikne nenarušitelné pouto. V hlavních
rolích Colin Firth, Helena Bonham Carter

a Geoffrey Rush. Filmu byl udělen Český
lev za nejlepší zahraniční film.

Vstupné: 77 Kč

25. - 26.6. v 17.45 h

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ    
(THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, USA
2010, 124´, do 12 let nevhodný,
akční/horor/thriller, titulky, DD) 

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 zavřena od 1. 6.
● 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.

29. 6. - 1. 7. ve 21.30 h
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY  
(ČR 2011, 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 pořa-
du 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 proklíná - dojatě
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská,

Bob Klepl, Ondřej Sokol, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek aj. Režie: Alice Nellis  
Vstupné: 82 Kč

LETNÍ KINO  Z A H A J U J E ! ! !

Seattlem otřásá série záhadných vražd
a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné
upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
toho všeho se navíc musí rozhodnout,
čemu dá přednost: lásce k Edwardovi,
nebo přátelství s Jacobem.

Vstupné: 77 Kč

27.6. v 17.45 h  

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
-1.část  
(Twilight SAGA: BREAKING DAWN -
PART 1, USA 2011, CP 17.11. 11, 111´,
do 12 let nevhodný, fantasy/thriller, titulky,
DD) 
V první části závěrečného dílu strhující
upíří romance se Bella a Edward po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Jane-
ira, kde se konečně, stranou všeho
a všech, mohou naplno oddat své lásce.
Jejich štěstí ale netrvá dlouho … V hlav-
ních rolích Kristen Stewart a Robert Pat-
tinson. Vstupné: 77 Kč

Minipřehlídka
Český lev 2011
19. Ročník výročních cen
České filmové 
a televizní akademie

28.6. v 17.45 a 20.00 h 

POUPATA 
(ČR 2011, 90´, do 12 let nevhodný,
drama, DD) 

Příběh vypráví o těžké zkoušce rodiny,
žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí
velkými ideály v kontrastu s malostí svých

činů. Rodina Jardy Hrdiny žije v zapa-

dákově. Jarda pracuje jako hradlař na
dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů ze
sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na
výherních automatech. V hlavní roli Vladi-
mír Javorský. Režie: Zdeněk Jiráský
Film získal 5 Českých lvů (nejlepší film,
režie, mužský herecký výkon, kamera
a scénář) za r. 2011.

29.6. v 17.45 a 20.00 h 

NEVINNOST   
(ČR 2011, 98´, přístupný, drama, titulky,
DD)

Pád z vrcholu až na samé dno netrvá
dlouho. Respektive - jedna jediná věta

vám dokáže změnit život a je docela

jedno, zda je pravdivá či ne. Uznávaný

lékař, milovaný otec a manžel čelí obvině-

ní z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den

vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební

věznici, odkud se nevina prokazuje hodně

těžko … Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geisle-

rová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita

Morávková, Alena Mihulová aj. Režie: Jan

Hřebejk     

Film získal 2 České lvy (nejlepší ženský

herecký výkon, vedlejší mužský herecký

výkon).

30.6. v 17.45 a 20.00 h

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
(ČR 2011, 106´, do 12 let nevhodný, DD)
Když vám hoří půda pod nohama, není

nad rodinný výlet. Libor, bývalý učitel děje-

pisu, který dosáhl vysokého manažerské-
ho postu ve významném finančním ústa-
vu, si řadu let spokojeně žije společně se

svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy.

Bezstarostný život ale netrvá věčně a na
povrch začnou vyplouvat machinace
s penězi klientů týkající se celého vedení
banky. Libor se následně ocitá pod dohle-
dem policejních vyšetřovatelů, kteří mu
začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se
uniknout před hrozícím vězením a oddálit
osvětlení celé situace své nic netušící
manželce. Udělena Cena filmových kritiků
a teoretiků za hraný film.
Režie: Robert Sedláček

1.7. v 17.45 a 20.00 h 

MUŽI V NADĚJI  
(ČR 2011, přístupný, komedie, DD)
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdě-
lek přichází po úspěšné komedii Ženy
v pokušení s novým snímkem věnovaným
tentokráte mužům. Ústřední otázka této
skvěle obsazené komedie zní, zda může
být nevěra základem šťastného manžel-
ství. 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 Hřebíčko-

vá, Éva Vica Kerekes, Lukáš Langmajer

aj.

Divácky nejúspěšnější film roku 2011.

Jednotné vstupné 

na minipřehlídku: 72 Kč

29.6. - 1.7. v 15.30 h     

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 
(ALVIN AND THE CHIPMUNKS:
CHIPWRECKED, USA 2011, 87´, přístup-
ný, rodinný/animovaný, české znění, DD)
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít

prázdniny na luxusní výletní loď, kterou

svým dováděním během chvíle obrátí

naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají

na parníku, který se stal dočasně jejich

hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou

a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale

i všem ostatním pasažérům. Veškerá
legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají
na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se

zdá, není úniku …           Vstupné: 72 Kč
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Akce pro děti:
Pobočka Dělnická
V pondělí 18. června v čase od 16 do 17 hodin

se koná vernisáž Výstavky prací dětí z Dětského

centra Čtyřlístek v Prostřední Suché.
O týden později, v pondělí 25. června  od 16 do
18 hodin, oslavíme konec školního roku

a připravíme se na prázdniny.

Akce pro dospělé:
Oddělení se zaměřením na hudbu a umění,
Svornosti 2:

Do pátku 22. 6. můžete navštívit výstavu obra-
zů Maří Magdaleny Čechové a Otto Dedka.

Všechny příznivce lidové hudby zveme ve stře-
du 13. 6. v 16 hod. na červnové setkání
s HAVÍŘOVSKÝMI BABKAMI a jejich písněmi.

Ve středu 27. 6. v 18 hodin proběhne   vernisáž
výstavy obrazů Kateřiny Kalinové a Elišky

Dordové s názvem "Mamince". Uvidíte akryl na

papíře a sololitu. V hudební části vystoupí žáci

ZUŠ B. Martinů.
Výstava potrvá do 27. 7. 2012

Do Městské knihovny Havířov na ul. Šrámko-
va 2 si přijďte prohlédnout výstavku knih s náz-

vem "Krása minerálů" a výstavu fotografií členky
Fotoklubu Havířov Kataríny KUCHÁROVÉ

"Kouzlo přírody".

Příležitost pro fotoamatéry
Studovna a čítárna Městské knihovny Havířov
vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže pro

amatéry, tentokrát pod názvem „Na sever, jih,
po stopách knih“.
Téma soutěže:

Můžete zasílat snímky, které zachycují čtenáře
na cestách, ale také fotografie míst, které vyjad-
řují název nějaké knihy nebo jsou spjaty s kon-

krétní knihou či autorem. Cestujeme opět bez

aut.

Pravidla soutěže:

- do soutěže může fotografie přihlásit jen jejich
autor

- uveďte své jméno a kontakt (adresu, e-mail,

telefon)

- soutěže se můžete účastnit max. dvěma sním-
ky 

- fotografie musí odpovídat tématu fotosoutěže 

Fotografie zasílejte do 31. 8. 2012 na adresu
Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna,

Šrámkova 2, 736 01  Havířov-Podlesí nebo na
e-mail: studovna@knih-havirov.cz.

Fotografie budou vyhodnoceny a vystaveny na
webových stránkách knihovny a v hale budovy

Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova 2.
Vítězné fotografie budou oceněny.

PROGRAM AKCÍ NA ČERVEN 2012:

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
1. 6. 16.00 Den dětí v Don Bosku 
8. 6. 16.00 Malování na hedvábí (cena 60 Kč nebo si s sebou donést

hedvábný šátek)
13. 6. 16.00 Fotbalový turnaj v Don Bosku (družstvo 3+1, nutné přihlášky)
15. 6. 16.00 Zhotovení obrázků ubrouskovou technikou (cena 20 Kč)
22. 6. 16.00 Ukončení školního roku - zábavný den s překvapením 

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)

1. 6. 17.30 Diskotéka ke Dni dětí
8. 6. 17.00 Slavnostní akademie střediska Don Bosko Havířov v KDPB

16. 6. 10.00 Účast mažoretek a taneč. celků CSVČ Šumbark na akci Havířov
v květech

21. 6. 15.30 Loučení se školním rokem-zábavné odpoledne s překvapením na
závěr 

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 

(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
4. 6. 15.00 Den dětí

14. 6. 17.30 Ponorka
22. 6. 15.00 Rozloučení se školním rokem

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hod.

1. 6. Valdocco slaví 5 let
Zveme všechny současné i bývalé členy klubu na společné setkání. Čeká na nás:

Společné posezení, grilování, výroba společného přání, noční videoprojekce a mnoho

dalšího. Na akci navazuje výjezd do Ostravy na lasergame.

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.

PRÁZDNINOVÉ POBYTY: - Příměstské tábory:
9. - 13. 7. Prostřeno pod širým nebem (vaření letních specialit, prostírání venku, pikniky,

grilování, výlet) - středisko Šumbark, cena 700 Kč

16. - 20. 7. Člověk a příroda (péče o zvířata, vycházky do přírody, výlet) - středisko Šum-

bark, cena 500 Kč

16. - 20. 7. Tábor všeho možného (rukodělné aktivity, turistika, stolní hokej, míčové hry,

deskové hry, filmový klub) - středisko Město, cena 250,- s vlastním jídlem,

500,- s obědem

27. - 31. 7. V rytmu léta (různé taneční styly, hry, diskotéka, maraton) 

- středisko Šumbark, cena 650 Kč

Pobytové tábory:

6. - 11. 8. Prehistorik - vzkříšení ohně Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží,

cena 1 800 Kč

13. - 18. 8. Cesta kolem světa za 5 dnů
Turistická základna Orlí hnízdo u Pstruží, cena 1 800 Kč

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ - KURZ SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ 26+
(muži, ženy, partnerské dvojice), zájemci pište na: reditel@donboskohavirov.cz

Středisko volného času Asterix
www.asterix-havirov.cz

Čt 7.6. SVČ Asterix zve děti i dospělé na ,,Slavnostní akademii“ v Renetě od 17 hod.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Každé úterý - „Výtvarné studio pro mládež“ - kurz smaltu, keramiky a malby na hedvábí 
od 17 do 19 (výtvarný ateliér) 
info: Tomáš Mendl - 736 158 153, tomas.mendl@svcha.eu 

Po 11.6. a út 26.6. 15 - 19 Otevřená letní dílna.
Dárky na prázdniny a dokončení rozdělaných výrobků z kroužků a dílen.
Info: lenka.vavreckova@svcha.eu
15. - 16.6. Vítáme léto s Lenkou, výjezd do TZ ve Pstruží, cena 670 Kč
Info: lenka.vaculikova@svcha.eu
Otevřená PC herna - každé úterý od 14 do 18 hrajeme po síti ty nejlepší pecky! 
GPS výlet - za honbou po geocachích v okolí Havířova se pustíme 18.6. od 14 hod.,
sraz v SVČ, s sebou svačinu, sportovní oblečení a obuv. Info: zdenek.keclik@svcha.eu 

Připravujeme soutěž pro týmy Základních škol
Indiánská stezka proběhne v týdnu 18. - 22.6. přímo na vašem hřišti. Zajímavá vědo-
mostní soutěž pro I. i II. stupeň ZŠ. Naučte se něco o tom, jak žili lidé, kteří skutečně
rozuměli přírodě. Propozice a přihlášku najdete na www.asterix-havirov.cz

Letní pobytové a příměstské tábory
TZ Pstruží, Beskydy:
10. 7. - 22. 7. „ŠMOULÍ PRÁZDNINY“ 3 800 Kč
Lepší je hrát si, hrát, se Šmouly šmoulovat, na to chci hlavu dát šmoulí … 
22. 7. - 4. 8. „HOLLYWOODSKÝ MEJDAN“                                                    4 000 Kč
Staň se i ty členem filmového štábu a společnými silami získáme vysněného Oscara ...
4. 8. - 17. 8. „TĚŽKÁ POHODA LESNÍ“                                                          4 000 Kč
Výtvarně sportovní tábor plný her, zábavy a dobrodružství pro všechny pohodáře …
17. 8. - 21. 8. „LÉTO SE PSY“
Tábor pro vás a vaše čtyřnohé psí miláčky - zaměřeno na základy výcviku agility, tanec se
psem a výcvik poslušnosti…                                                                          1 550 Kč    
21. 8. - 28. 8. „DANCE, DANCE, DANCE“                                                      2 400 Kč
Protančíme týden a vyzkoušíme si scénický tanec, street dance, hip-hop, aerobic a řadu
dalších tanečních stylů …
Třemešek u Oskavy, Jeseníky:
7. 7. - 18. 7. „CESTA KE SLÁVĚ“                                                                  4 200 Kč  
Cesta ke slávě není nikdy jednoduchá a přímá - v tom ti pomůže parta kamarádů a možná
právě ty dokážeš být ten „slavný“ …
28. 7. - 8. 8. „ZEMĚ ZA ZRCADLEM“                                                            4 200 Kč
Svět plný dobrodružství, nečekaných zvratů a nových přátelství na tebe čeká v „Zemi za
zrcadlem“ …

Příměstské tábory s dotací Magistrátu města Havířova
Místo konání: všechny turnusy budou probíhat ve středisku Na Nábřeží 41, Havířov-Město.
Termíny jednotlivých turnusů: I. 9. 7. -  13. 7. II. 16. 7. - 20. 7.
III. 23. 7. - 27. 7. IV. 30. 7. -   3. 8. V. 6. 8. - 10. 8.
VI. 13. 8. - 17. 8. VII. 20. 8. - 24. 8.
Zápis : do naplnění kapacity turnusů probíhá ve dnech: úterý od 15 do 18 h. a ve čtvrtek
od 8 do 13 h. v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41.

Při zápisu je nutno odevzdat přihlášku a zaplatit doplatek 250 Kč, /resp. 750,-/.
Bližší informace k jednotlivým táborům získáte na  www.asterix-havirov.cz

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

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

Městská knihovna Havířov
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3. června v 17 hodin
v evangelickém kostele 

ve Stonavě
Absolventský koncert

●
5. června v 17 hodin

ve vstupní hale školy

Vernisáž žáků výtvarného oboru

●
8. června od 16 hodin

v přízemních 

a venkovních prostorách školy

Den dětí - tradiční hry a zábava 

pro děti ZUŠ

●
14. června v 17 hodin

v Reprezentačním sále školy

Koncert vítězů soutěže

HAVÍŘOVSKÁ NOTA

hudební doprovod Band 

ZUŠ Leoše Janáčka

host Havířovské klarinetové

kvarteto

●
15. června v 18 hodin

v kostele v Soběšovicích
STRUNY A DECH

Komorní koncert 

žáků a učitelů ZUŠ
●

17. června v 15 hodin

Evangelický kostel, Havířov-Suchá

Koncert absolventek ze tř.
uč. Pavlíny Nierostkové

a jejich hostů 

Klub věrných turistů 
plánuje na měsíc červen tyto akce:
sobota 2.6. pro velký zájem opakujeme autobusový zájezd: hrad Lietava,
Rájecké Teplice, Rájecká Lesná - slovenský bethlém. Odjezd autobusu
v 7.30 hodin od haly Slávia, cena zájezdu 210 Kč (v ceně není pojištění).

čtvrtek 7.6. sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin. Uděláme šla-
páček přes Životické lesy zakončený vaječinou. Co si vzít s sebou? Dob-
rou náladu a k tomu 2 vejce do smaženice.

čtvrtek 14.6. sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin - půjdeme ze
Šumbarku přes lesy na Březiny

sobota 16.6. pořádáme autobusový zájezd na rešovské vodopády, uvi-
díme 10 m vodopád s nepatrnými zbytky malého hrádku Rešov. Pak odje-
deme na hrad Sovinec - na hradě probíhá akce "Lapkové a kati při práci
na loupežnické stezce". Cena zájezdu je 220 Kč a v ceně není zahrnuto
vstupné na hrad. Odjezd v 7.30 hodin od haly Slávia.

sobota 2233..66.. vlakový zájezd "S Evou na Čantorii". Vlak odjíždí v 6.43
hodin - pěší trasa je v délce 7 km - nutno si vzít 25 zlotých na lanovku.

čtvrtek 28.6. sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin - půjdeme
k památníku polských letců.

Informační schůzky spojené s výběrem peněz na zájezd budou vždy
v úterý 5 a 12. června v 17 hodin v restauraci Beskyd na Národní třídě.
info: Honza Marek tel. 731 588 336 a Lída Hanzálková tel. 739 430 568
www.kvtivr.estranky.cz

Medové 
dny 
na Kotulově
dřevěnce

Návštěvníci budou mít příležitost

si zakoupit med, medovinu, výrob-
ky s včelími produkty jako doplňky
zdravé výživy, kosmetické příprav-

ky. Mohou se zapojit do soutěže

pro veřejnost a také si prohlédnout
fotogalerii včelařského kroužku
Ambrožíci. V pátek 15.6. v 15 h

bude vyhodnocení soutěže včelař-

ského kroužku. Členům budou pře-
dány dárky a osvědčení ‘‘Mladý
včelař‘‘ a budou vylosováni vítě-

zové soutěže pro veřejnost.

Medobraní
Členové včelařského kroužku

Ambrožíci zvou k prohlídce včelař-

ského vozu a na ukázku průběhu
medobraní.

Zájemci si mohou vyzkoušet
odvíčkovat plást s medem a víčka
také ochutnat. Můžou sledovat celý

princip  stáčení medu.
Prohlídka s medobraním proběh-

ne v sobotu 9. června 2012 od 9 h

do 12 h.
Přístup ke včelařskému vozu

pouze z parkoviště před katolickým
kostelem sv. Markéty v Havířově-
Bludovicích.

Oddíl atletiky TJ Start Havířov
pořádá rozšířený nábor 

mladých atletů v kategorii

atletická přípravka
(5 - 10 let):

Věk: možnost přihlásit i děti 
předškolního věku od 5 let.

Tréninky přípravky:

● probíhají v tradičních dnech
i časech - pondělí a středa
od 14.00 do 15.30 hod.

● navíc přidáváme 2 tréninkové
jednotky v pozdějších hodinách
- pondělí a čtvrtek 
od 15.30 do 17.00 hod.

● tréninky probíhají na školním
hřišti nebo v tělocvičně ZŠ
M. Kudeříkové.

Nabízíme:
● všestranný rozvoj základních

pohybových schopností
a dovedností

● všeobecnou atletickou přípravu
pod dohledem zkušených trené-
rů a pedagogů

● výborné materiální zázemí (atle-

tické hřiště a tělocvična s umě-

lým povrchem, kompletní atle-

tické vybavení).

Kontaktní osoba: M. Ončová

(tel.: 777 300 888)

email: oncova@seznam.cz

Pro zájemce starší 10 let v kate-

gorii žactva (10 - 15 let) možno

kontaktovat pana Poláška 

(tel.: 724 793 968), 

email: jendapol@centrum.cz

Více informací naleznete na

www.atletikahavirov.webnode.cz

Talentové testy do Sportovního střediska

atletiky a tříd s rozšířenou výukou TV
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

otevírá ve školním roce 2012/2013 vedle běžných tříd

5. a 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Zváni jsou všichni mladí sportovci a milovníci pohybu se zájmem 

o navýšené hodiny TV.

Přihlášky a informace obdržíte na sekretariátu školy nebo při talento-

vých zkouškách resp. jsou ke stažení na webových stránkách TJ Start

Havířov. Výběru se mohou zúčastnit i mladí sportovci na doplnění stáva-

jících 6., 7. a 8. tříd. Zápis a přijímací řízení se koná:

Pondělí 11. června 2012 v 10.00 hodin na hřišti školy

Úterý    12. června 2012 v 15.30 hodin na hřišti školy

Talentové testy: sprint na 60m, skok daleký, autový hod plným míčem,

1 km běh.

Jestliže Vám ani jeden z termínů nevyhovuje, testy proběhnou 

po individuální domluvě.

tel: 724 793 968 (vedoucí trenér Jan Polášek),

tel. škola: 596 811 239, web ZŠ: www.zsmk.eu

web TJ Start: www.atletikahavirov.webnode.cz

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

bezbariérový vstup, tel. 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

Kámen kolem nás
Výstava od 12. června (vernisáž v 17 h) do 28. října 2012

Výstava přiblíží přírodní materiál, jehož přítomnost každý vnímá jako samo-
zřejmost nebo si jej naopak ve svém okolí ani neuvědomuje. Částečně
představí geologickou sbírku Muzea Těšínska a zaměří se na využití kame-
ne jako výtvorů lidské činnosti - stavební materiál, architektura, nástroje,
předměty denní potřeby a sochy.
Na haptických stanovištích návštěvníci dotekem zjistí rozdíly mezi jednotli-
vými druhy kamene.Výstava je vhodná též pro osoby se zrakovým postižením.
Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
20. 6., 8, 9 a 10 h Kouzelná lékárna - 2. přednáška z celoročního cyklu

Lidové léčitelství na Těšínsku, přednáší folkloristka Marta Gelnarová      
„Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.“

Na přednášku se předem objednejte.

Třídní koncerty žáků 
klavírního, pěveckého,
dechového, kytarového 
a houslového oddělení          

7., 13., 14., 19., 20., 26. června
od 17 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●

Slavnostní předávání pochval
12. června v 17 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová

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

Nábor do atletiky

Noc kostelů 
1. června 
v kostele sv. Anny
Římskokatolická farnost sv.

Anny v Havířově se opět zapoji-
la do významného celorepubli-
kového projektu „Noc kostelů“,

který má za cíl přiblížit návštěv-
níkům netradiční formou

zajímavé sakrální prostory kos-
tela, jeho historii, a vyzdvihnout
důležitost místa jako centra

duchovního a kulturního života.

Podrobný program 

www.farnosthavirov.cz 
nebo www.nockostelu.cz

Více jak 10 let organizuje onkologická organizace INNA o.s

v Havířově Český den proti rakovině - letos se 16. května

uskutečnil 16. květinový den. "Studenti se snažili, my také
a pomáhali nám i naši příznivci z řad členů rodiny či přátel," uved-
la za organizaci INNA Marta Marčová. "Havířovská veřejnost byla
vstřícná, podařilo se nám vybrat 113 255 korun. Děkujeme všem,
kteří přispěli."  
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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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PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICTVÍ
fa: Vašendová dámské ●● pánské ●●    dětské ●●    pedikúra a nehtová modeláž

Otevřeno: po - pá 7 - 19 h. , so 7 - 12 h. ●●    Objednávky na

kadeřnictví ☎ 725 550 280, pedikúra ●● manikúra ☎ 722 470 140 
●● Přijmeme personál na ŽL - nejlevnější nájem v Havířově!

ul. Dlouhá 18c - vchod z boční strany budovy

Od 1. 6. přechází pedikérka  

Jana Vašková 

ze salonu u magistrátu

do STUDIA COLORS v Renetě

(vchod do cestovky), Dlouhá tř. 17 

mobil 732 828 897
☎☎ STUDIO 737 600 011 
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PRONAJMU GARÁŽ
HAVÍŘOV 605 010 754
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92/12

MUDr. Petra Koziarová

Nově otevírá 

psychiatrickou ambulanci
☎☎ 737 870 340           
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1) Uzavírky ulic : 
- Hlavní třída, Dlouhá třída

v úseku mezi křižovatkami s uli-

cemi Na Nábřeží, U Stromovky

a ulicemi Matuškova, 1. máje dne

16. 6. 2012 v době od 8 do 14

hod. pro konání průvodu.

V době od 14 do 24 hod. bude

uzavírka zkrácena na úsek mezi

křižovatkami s ulicemi Čs.

armády, Jana Wericha a ulicí

Mladé Gardy pro konání kultur-

ního programu na náměstí

Republiky.

- Národní  třída : - v úseku mezi kři-

žovatkami s ul. Lipovou a Na

Nábřeží, 17. listopadu v době od

15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6.

2012, 24 hod.

- v úseku mezi křižovatkami s Dlou-

hou třídou a ul. Lipovou dne 16. 6.

2012 v době od 8 do 24 hod.

- centrální parkoviště na nám.

Republiky dne 16. 6. 2012

v době od 8 do 24 hod.

- ulice Svornosti a Jana Švermy

dne 16. 6. 2012 v době od 8 do 14

hod.

- ulice Fibichova a Beethovenova,

včetně parkoviště za poly-

funkčním domem dne 16. 6. 2012

v době od 8 do 24 hod.

- ulice Astronautů dne 16. 6. 2012

v době od 8 do 24 hod.

Na ulicích navazujících na uzav-

řené komunikace bude omezen

provoz částečnými uzavírkami.

Doba zákazu stání na parkovištích

je uvedena  níže v bodě 5).

V době uzávěr bude povolen vjezd

do uzavřených zón pouze vozidlům

vybaveným zvláštní kartou.

Po dobu uzavírek příslušných

komunikací bude vypnuta světelná

signalizace na křižovatkách ulic :

Hlavní třída x Na Nábřeží x

U Stromovky

Hlavní třída x Svornosti x Gorkého

Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická

Dlouhá třída x Národní třída 

Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. listopadu

2) Objízné trasy :
Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude automobilová doprava

odkloněna po ulicích Na Nábřeží,  17. listopadu, Studentská, Mánesova

a U Stromovky.

Městská hromadná doprava (dále jen MHD) a příměstská doprava bude

odkloněna po ulicích Matuškova, Mánesova, U Stromovky a po ulici Na Nábře-

ží. Umístění náhradních autobusových zastávek je vyznačeno v situaci.

3) Organizace městské a příměstské autobusové
dopravy :

Městská hromadná doprava dne 16. 6. 2012 v době od 8.00 do 24.00 hod.

Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnická, U Stromov-

ky s výjezdem na Hlavní tř.

Linky č. 403 a 409 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Studentské,

Mánesově, Mozartově, Moskevské, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na

Hlavní tř.

Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátské, 17. listopadu, Dlouhé třídě,

Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř.,

Matuškově, Mánesově, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Mánesově u křižo-

vatky s ul. Mickiewiczovou, na ul. U Stromovky u křižovatky s ul. Místní a u kři-

žovatky s Hlavní tř., (zastávky zajistí všechny linky, které trasu projíždí)

Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř.,

Matuškově, Mánesově, Mozartově, Moskevské, Dělnické, U Stromovky

s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Mánesově

u křižovatky s ul. Mickiewiczovou.

Linky č. 406, 413 a linky TESCO budou vedeny z ul. Těšínské po objízd-

né trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami

ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova,

Svornosti a Hlavní třída.

Organizace dopravy při konání akce Havířov 
v květech ve dnech 15. - 16. 6. 2012
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Linka TESCO bude v obou směrech zajíždět k vlakovému nádraží.

Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul. Těšínské,

17. listopadu, Dlouhé třídě, Matuškově, Mánesově a dále ve své trase.

Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě,

ul. U Stromovky a dále ve své trase. Městská hromadná doprava 15. 6.

2012 od 19 hod. do 16. 6. 2012 8 hod. Linky č. 402 a 413 budou vedeny

z Národní tř. po ul. Lipové, Na Nábřeží s výjezdem na ul. Těšínskou

Linka č. 418 bude vedena z ul. Selské po ul. Na Nábřeží s výjezdem na

ul. Těšínskou

Příměstská doprava 16. 6. 2012 době od 8 do 24 hod. Linky příměstské

dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích 17. listopadu, Máneso-

va a U Stromovky.

Pro zajištění zvýšené frekvence cestujících oproti běžné poptávce

o sobotách bude MHD posílena takto :

- Na vybrané spoje linek č. 403, 404, 409, 413 a 416 MHD Havířov budou

v obou směrech  nasazeny kloubové autobusy

- K zajištění odvozu účastníků akce bude zajištěno vedení spojů linky

č. 422 MHD Havířov v odpoledních hodinách, konkrétně s odjezdem ze

zast. Havířov, Podlesí, aut. nádr. ve 14.00, 15.00 a 17.00 hod.

- Operativní nasazení pohotovostních vozidel dispečinkem dopravce.

4) Parkování návštěvníků a náhradní parkoviště:
Návštěvníci kulturní akce i ostatní motoristé mohou k parkování využít tato

parkoviště:

- parkoviště u supermarketu TESCO

- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnické

- parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínské

- parkoviště u obchodního domu ELAN na ul. Dělnické (naproti

Komerční bance)

- Národní třída s šikmým stáním po obou stranách komunikace v době od

15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

- areál autobusového nádraží na ul. Těšínské v době od 8 do 24 hod.

- ulice Astronautů s šikmým parkováním na jedné straně v době

od 8 do 24 hod.

V areálu autobusového nádraží na ul. Těšínské bude současně

umožněno odstavení autobusů návštěvníků a účastníků akce.

Příjezd k parkovacím plochám na Národní třídě bude organizován po ul.

Lipové. Ul. 1. máje zůstane průjezdná. Z parkoviště bude umožněn výjezd

vozidel i v křižovatce s ul. Těšínskou, Na Nábřeží a 17. listopadu.

Z důvodu obnovení provozu na Národní třídě ve 24 hod. musí všechna

vozidla parkoviště bezpodmínečně opustit. Pro krajní řešení bude

použita odtahová služba.

Příjezd ke všem odstavným parkovištím bude pro návštěvníky města ozna-

čen orientačními tabulemi.

5) Omezení parkování :
Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel na ulicích :

- Svornosti, (parkoviště u magistrátu) v době od 15. 6. 2012, 16 hod.

do 16. 6. 2012, 14 hod.

- Jana Švermy (parkoviště u magistrátu) v době od 15. 6. 2012, 21 hod.

do 16. 6. 2012, 14 hod.

- Centrální parkoviště na náměstí Republiky v době od 15. 6. 2012, 21 hod.

do 16. 6. 2012, 24 hod.

- Fibichova, Beethovenova, včetně přilehlého parkoviště v době od 15. 6.

2012, 21 hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

Pro přeparkování vozidel hlavně v centru města je možno využít dočasné-

ho parkoviště na Národní třídě s kapacitou cca 300 parkovacích míst, které

bude v provozu od 15. 6. 2012, 19 hod. do 16. 6. 2012, 24 hod.

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době

platnosti zákazu stání, budou odtažena na náklady vlastníka vozidla.

Studovna a čítárna na ul. Šrámkova 2 připra-
vila výstavu fotografií „Havířov v květech

- obnovená tradice“. Výstava bude probíhat od
1. 6. 2012.

EKOLYMPIÁDA - Havířov v květech

Ve středu 6. června od 14 hodin se bude konat
v knihovně na ul. J. Seiferta tradiční EKO-
LYMPIÁDA, soutěž o životním prostředí pro

tříčlenná družstva žáků od 13 do 15 let. Přihlášky

zasílejte na e-mail: seiferta@knih-havirov.cz.

Ve čtvrtek 7. června od 14 hod. zveme tvo-
řivé děti na výtvarnou akci "Havířov v květech"

do dětského oddělení knihovny na ul. Šrámkova
2 a na ul. Svornosti 2. Vyrobí si zajímavé květy
a vyzdobí s nimi prostory dětského oddělení,

případně si svůj výrobek odnesou domů.
V úterý 12.6. od 15 hodin mohou přijít dospě-

lí zájemci na setkání "V každé ženě je ukryta

květina..." s vizážistkou Lucií BELEŠOVOU.

Dne 13.6. od 9 do 11 hodin - "Havířov v kvě-
tech - květy v knihovně", to je název akce, kterou
připravilo oddělení pro dospělé na ul. Svornosti

2. Jde o setkání s floristkou Petrou Benešovou.
Ve středu 13. června od 15 hodin čeká na

děti v pobočce Seiferta květinové kuličkování.

V rámci příprav Havířova v květech zve Městská knihovna na tyto akce:



Změna programu vyhrazena.

16. června 2012

www.havirov-city.cz

VSTUP
ZDARMA

Statutární město HAVÍŘOV pořádá 

11.00 –12.30       KVĚTINOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
od magistrátu města na náměstí Republiky – přehlídka květinových vozů, vojenská
historická jízda koňmo, koňská spřežení, děti ZŠ, MŠ, dechové orchestry, bubenické
skupiny, brasil show, veterán kluby, jízda vozů světových automobilových značek,
folklorní soubory, sportovní oddíly, taneční kluby, mažoretky, partneři akce a další.

8.00 – 15.00 FLORISTICKÁ SOUTĚŽ  „10 DIVŮ SVĚTA“ – 
10 soutěžních družstev - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

9.00 – 24.00 BOHATÝ PROGRAM POD ŠIRÝM NEBEM        
9.00 Havířovské ZUŠ
10.00 EVA A VAŠEK
12.30 Slavnostní zahájení primátorem města
13.00 ELVIS PRESLEY BAND
14.15 HRADIŠŤAN
15.00 Ukončení floristické soutěže,

hodnocení květinových soch
15.30 Vystoupení havířovských škol
17.45 KRISTÍNA S KAPELOU
19.00 BRASIL SHOW PRAHA
19.10 Vyhodnocení floristické soutěže
19.40 PETR BENDE + SMAJLÍK (pěvecký sbor ZŠ

Na Nábřeží Havířov)
20.55 GRUPO CALIENTE BRATISLAVA
21.25 LUNETIC
22.45 PETR KOLÁŘ s kapelou
23.50 Kvetoucí ohňostroj 
V době přestávek produkce – obrazový záznam květinového
průvodu. Po celou dobu konání akce bohatý stánkový prodej.

CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ
12.00 – 20.00 atrakce pro děti - historický kolotoč, works hop kejklířů
a komediantů pro malé i velké, promo akce rádií, trampolína, balónky pro
všechny děti, ukázky moderních tanců, vystavené alegorické vozy, veteráni.
Centrum floristiky - stánkový prodej a prezentace floristického zboží

PROSTRANSTVÍ ZA POLYFUNKČNÍM DOMEM
9.00 – 20.00 atrakce pro děti (kolotoče, trampolíny, skákací hrady a jiné)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z ME VE FLORISTICE EUROPA CUP 2011
GALERIE KD RADOST
vernisáž 15. 6. 2012, výstava 15. 6. - 30. 7. 2012
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