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Sponzorský dar v podobě osobního automo-

bilu převzaly 28. června 2012 Sociální služby

města Havířova pro Poradenské středisko pro

rodinu a dítě (RaD) na Atriové ulici.

Finanční obnos na nákup osobního auta pro

převoz kompenzačních a rehabilitačních pomů-

cek pro klienty poskytla Havířovská teplárenská
společnost.

Z rukou jejího ředitele Stanislava Nevřely převza-

la klíče od auta vedoucí střediska RaD Mgr. Yvona
Osmanczyková. "Ve městě pomáháme v oblasti kul-
tury i sportu, největší pozornost ale věnujeme soci-
ální oblasti," uvedl Nevřela.

Vedoucí střediska klíče převzala se slovy, že

automobil poslouží dobré věci, zefektivní činnost

pracovníků střediska v terénu a především pomůže

klientům.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě v Havířově

poskytuje služby od roku 1997. Klienty jsou lidé se
zdravotním postižením ve věku od 2 do 26 let.

Středisko poskytuje tři druhy služeb - odborné

sociální poradenství, odlehčovací služby a služby

rané péče, které poskytuje v terénu. Středisko RaD

v Havířově má okolo stovky klientů nejen z města,
ale blízkého i vzdálenějšího okolí.

6. srpna uplyne 68 let od chvíle, 
kdy příslušníci gestapa zavraždili 

36 občanů Životic a okolních obcí.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí

se uskuteční v sobotu 11. srpna 2012 od 10 hodin 

u Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích.
Součástí pietního aktu bude kladení věnců a kytic 

k hrobu obětí.

V době konání pietního aktu bude omezena doprava.

V době od 10 do 11 hodin bude uzavřena silnice 
u Životického památníku pro MHD i osobní vozidla.

Poradenské středisko pro rodinu 
a dítě RaD dostalo darem auto

Zapojte se do přípravy expozice 
o historii města!

Patříte mezi pamětníky? Máte památku na mladá léta našeho města? 

Městská knihovna Havířov vás prosí o zapůjčení dobového materiálu týkajícího se

vzniku města Havířova, jeho vývoje, života obyvatel, událostí, akcí apod. (fotografie,
diapozitivy, filmy, plakáty, pozvánky na akce, vzpomínky pamětníků …).

Z materiálů budou pořízeny kopie, které se stanou součástí připravované stálé

expozice k historii města Havířova a hornictví. Originály budou následně vráceny

jejich majitelům.
Materiály můžete přinést do kterékoliv pobočky knihovny. Pokud je to možné,

označte materiály rokem, kdy byly pořízeny.

foto: Josef Talaš
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3. 8. - 6.8. 
U Topolů, U Pískovny, 

Na Pavlasůvce 
(žel. stanice), Na Stezce, 

Na Polanech, 
Padlých hrdinů - obchod

7. 8. - 9. 8. 
Učňovská, Na Kavkovicích, 

Želivského, 
Osinky-Podélná, U Pošty, 

Vrchlického

10. 8. - 13. 8. 
Na Pavlasůvce, U Hřiště, Nový
Svět - odbočka před zatáčkou

k zahrádkářské osadě, Hraniční,
Květná 

14. 8. - 16. 8. 
M. Kudeříkové, Dl. třída-zdr. stř.,

Junácká, Balzacova, B. Němcové,
Odlehlá

17. 8. - 20. 8. 
Dvořákova, Tajovského, Nad Tratí

x Na Kopci,  Konzumní, A. S.
Puškina, Komunardů

21. 8. - 23. 8. 
1. máje, Kpt. Vajdy, E. Destin-

nové, K. Světlé,  Selská, 
Frýdecká-Stružník 

24. 8. - 27. 8.
Na Pacalůvce, Lipová, 

Majakovského, 
Mozartova, G. Klimenta, Svážná

28. 8. - 30. 8. 
Alšova, Hálkova, P. Bezruče,
Gen. Svobody, Slovanská, 

J. Gagarina

31. 8. - 3. 9. 
M. Pujmanové, M. Kudeříkové,
Točitá, Větrná, U Hřiště, Soví

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 h do 18 h vč. soboty
a neděle.

Harmonogram přistavení VPK  
srpen 2012 

Parkovací domy jsou jedním z řešení, které
mohou rozšířit možnost parkování ve městě.
Ostravská společnost KOMA - Industry, která
nabízí zajímavě řešené parkovací domy,
v současné době zjišťuje, zda by byl
o takovéto parkování v Havířově zájem.

"Parkování v automatických domech je zcela
bezpečné a je chráněno proti povětrnostním vli-
vům," uvedl za společnost KOMA - Industry
David Kotajný. "Proto se domníváme, že nabídka
nových krytých parkovacích míst se může setkat

s pozitivní ozvěnou z řad místních občanů, kteří
musí dennodenně v odpoledních a večerních
hodinách řešit problém, kde zaparkovat svůj
automobil. V první fázi chceme nabídnout
vhodné parkovací kapacity v lokalitě na ulici J. A.
Komenského." Během měsíce srpna bude pro-
vádět KOMA - Industry místní šetření s cílem
najít nejoptimálnější řešení parkovacího domu,
které by bylo pro občany nejpřijatelnější.

Tazatelé budou zjišťovat odpovědi na pět
otázek, nebudou nabízet žádné produkty ke

koupi a budou viditelně označení identifikačními
údaji. Celé šetření bude anonymní a nezávazné.

Šetření bude probíhat pouze na ulicích U Stro-
movky, Komenského, Hlavní třída, Zednická,
Tesařská, Příčná, Stavbařská, U Lesa, Eduarda
Urxe, a to výhradně v odpoledních hodinách.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průz-
kumu nebo projektu se obracejte na oddělení
marketingu společnosti KOMA - Industry,
tel: 595 953 578.

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

!!!!!!!!!!  L E T N Í    A K C E !!!!!!!!!!

Srdečně zveme seniory,
kteří se o prázdninách starají o vnoučata, na:

- zábavné  dopoledne 14. 8. od 9.30 do 12.30 hodin  
- a zábavné odpoledne 21. 8. od 14.00 do 17.00 hodin
Připraven bude program pro případ příznivého i nepříznivého počasí.

V měsíci srpnu 2012 pokračuje prázdninový program činností:

ÚTERÝ: od 13 do 16 hodin p. Przeczková - dovednostní kroužek
- výroba keramiky, vizovické pečivo a další 

ČTVRTEK: od 9 do 11 hodin - chůze s holemi Nordic walking 

PÁTEK: od 14 do 17 hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek 

- výroba šperků

Lidé v Havířově třídí odpady lépe.
V létě se stovky domácností dočkají speciálních

tašek na třídění odpadu a nových barevných
kontejnerů.

Je to již více než půl roku, kdy se do havířovských domácností zkušebně
distribuovalo celkem 700 speciálních sad na třídění plastů, skla a papíru.
Výsledky výtěžnosti tříděného sběru odpadu ukázaly, že obdobné aktivity

na podporu třídění odpadu společně s rozmístěním nových barevných kon-

tejnerů jsou smysluplné. Proto se Autorizovaná obalová společnost EKO-

KOM ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem

Havířov rozhodli rozdat sady speciálních žluto-modro-zelených tašek do

dalších 3 500 domácností. Ruku v ruce s distribucí těchto tašek přibudou

v ulicích nové barevné kontejnery.

Domácnosti obdrží speciální tašky na začátku srpna
Společně s taškami získají občané informační leták, ve kterém najdou

informace o třídění odpadu. Součástí letáku bude také fotografická soutěž,

ve které mohou tři domácnosti vyhrát po 10 000 korunách. Přímo do

domácností bude rozneseno 3 000 sad tašek, pro dalších 500 sad si

mohou zájemci z řad obyvatel Havířova přijít na magistrát odbor komunál-

ních služeb (4. patro kancelář A 411, případně A 405, v úřední hodiny

pondělí, středa od 8 do 17 hod., čtvrtek od 8 do 14 hod.). Zde čeká na

občany další milé překvapení. Pro prvních 100 lidí, kteří si přijdou pro tašky

na třídění odpadu, jsou připravena stylová letní trička.

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.
a Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela 

v Havířově Bludovicích Vás u příležitosti
230 let památky založení chrámu 

zvou na 

BARTOLOMĚJSKOU SLAVNOST 

A KONCERT NA ZÁCHRANU VARHAN 
26. srpna 2012 

v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích

17.00 Jiří Stivín a Lucie Niemelä 
koncert fenomenálního instrumentalisty a česko-finské zpěvačky 

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru 

a v kanceláři farního úřadu  www.nfkph.cz 

Výtěžek koncertu podpoří vzdělávání dětí z dětského domova
Benefiční koncert pod názvem Děti dětem se konal v modlitebně Církve adventistů s.d. v Havířově v polovině června. Na pátém ročníku této benefice, určené na pod-

poru dětí z ukrajinského Mukačeva, jsme mohli slyšet děti z havířovských základních uměleckých škol, studentku Janáčkovy konzervatoře Karin Kašparovou a nebo

finalistku soutěže Hlas Československa Veroniku Vrublovou.
Výtěžek letošního koncertu bude využit na podporu vzdělávání dětí z dětského domova v Mukačevě. ADRA jako každoročně vyšle v letních měsících mladé dobro-

volníky z řad studentů, kteří budou organizovat příměstský vzdělávací tábor. V průběhu následujícího školního roku plánujeme spolupracovat s CARITAS - VOŠ v Olo-

mouci a zajistit celoroční podporu dětí v tomto dětském domově. Děkujeme všem dárcům, díky nimž se vybralo téměř 130 000 korun. Více informací o projektu sdělí
pan Karel Folwarczný, tel. 734 390 926.

KOMA - Industry bude zjišťovat zájem o parkovací domy
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Klienti Santé vystoupením Souznění 

nadchli polské publikum

(XIV. jarní divadelní setkání Zámeček 2012)

Jako jediní zahraniční hosté jsme byli pozváni organizací Powiatowy
dom pomocy społecznej „Feniks“ w Skoczovie do Drogomyślu. Této tradič-
ní akce se zúčastnili mentálně postižení herci, tanečníci, zpěváci a hudeb-

níci se svými instruktory. Zahájení se zúčastnili představitelé města - sta-

rostka města Strumieň paní Anna Grygierek, vedoucí odboru Zdraví a spo-

lečné pomoci paní Anna Suchanek a ředitel PDPS v Pogórzu Krysztof

Krzyžanowski. Slavnostního zahájení se ujala paní starostka a hned poté

scéna patřila hlavním aktérům. Jako první vystoupila skupina s perkusy

„APARATY“, po nich děti ze Základní školy v Strumieniu, následoval WTZ

Port z Bielska - Białej a další účastníci. Naši organizaci a město Havířov

reprezentovali klienti tanečním vystoupením „Souznění“, které sklidilo

velké ovace. Po přestávce, během které jsme se občerstvili, následovala

druhá část vystoupení. Celkem se akce zúčastnilo 234 vystupujících.

Na závěr programu byly všem účastníkům rozdány pamětní diplomy

a upomínkové předměty, vyrobené klienty pracovních terapií. Po slavnost-

ním ukončení oficiální části následovala volná zábava v areálu krásně

upraveného parku a grilování.

Celý den nás provázelo krásné letní počasí a přátelská atmosféra hosti-

telům vlastní. Bc. Zdeněk Krejza - vedoucí střediska

Havířov zavádí povinnost
čipování psů

K zavedení povinnosti trvale označit psy elektronickým identifi-
kačním čipem (dále jen „čip“) a přihlásit je do evidence město při-
stoupilo díky neustálému zvyšování počtu opuštěných nebo toula-
vých psů, kteří jsou po odchytu ustájeni v havířovském Útulku
MAX pro opuštěné psy a drobná zvířata. Povinnost čipovat psy
město stanovilo vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012,
k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich
chovatelů (dále jen OZV), která nabývá účinnosti od 1.8. 2012.

Evidencí označených psů a uváděním kontaktu pro případ ztráty psa mohou
zaměstnanci útulku ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa
a tím šetřit finanční prostředky chovatelů a města.

Jaké povinnosti jsou chovatelům, jejichž psi se na území města
zdržují déle než 30 dnů, uloženy?

Pokud již psa vlastní, je chovatel povinen
1. do 12 měsíců od účinnosti OZV nechat u veterinárního lékaře ozna-

čit psa čipem
2. do 90 dnů od účinnosti OZV nahlásit správci místního poplatku ze psů

změnu v evidenci, pokud nechal chovatel psa označit nebo se stal
majitelem již označeného psa před účinností této OZV.

Pokud si psa nově pořídí
1. do 30 dnů od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo do 30 dnů ode dne,

kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců, nechat u veterinárního
lékaře označit svého psa čipem

2. do 15 dnů od trvalého označení psa nebo do 15 dnů ode dne, kdy se
stal chovatelem čipem označeného psa, přihlásit se do evidence
u správce místního poplatku ze psů.

Veterinární lékaři, kteří na základě vyhlášené veřejné zakázky proje-
vili zájem o spolupráci s městem při trvalém označování psů čipem, sta-
novili pro období od 1.8. 2012 do 31.12. 2013 celkové náklady za trvalé
označení 1 psa ve výši 560 Kč vč. DPH.

Aby v tomto období finanční zátěž za označení psa čipem nebyla
ponechána pouze na chovateli, uhradí město za chovatele jím zvolené-
mu veterinárnímu lékaři (z níže uvedeného seznamu) za označení
každého psa částku 200 Kč a zajistí za chovatele nahlášení změny do
evidence psů, a to za těchto podmínek:

Chovatel
1. má psa přihlášeného do evidence psů u správce místního poplatku

ze psů a vlastní evidenční známku psa,
2. nechá označit psa u městem určeného veterinárního lékaře,
3. před trvalým označením psa předá veterinárnímu lékaři evidenční

známku vydanou mu správcem místního poplatku ze psů, 
4. pro potřeby evidence sdělí veterinárnímu lékaři požadované údaje,
5. veterinárnímu lékaři ihned uhradí zbytek (360 Kč) z celkových nákla-

dů za trvalé označení psa.
Od 1.1. 2014 bude veškeré náklady na trvalé označení psa čipem hra-
dit v plné výši chovatel.
SEZNAM SMLUVNÍCH  VETERINÁRNÍCH  LÉKAŘŮ
Veterinární klinika LIFE s.r.o.,

Dělnická 59, 735 64  Havířov-Pr. Suchá
Veterinární klinika ANIVET-MVDr. Zbyněk Horák,

Kochova 3, 736 01  Havířov-Šumbark
MVDr. Michael Javora, Veterinární ordinace u Nemocnice, 

Astronautů 5, 736 01  Havířov-Město
MVDr. Jaromír Miklík, Veterinární ordinace, Středová 12, 

735 64  Havířov-Prostřední Suchá
MVDr. Jaromír Vaculík, Veterinární ordinace, Lidická 1196/2b, 

736 01  Havířov-Šumbark
MVDr. Jiří Maňhal, Veterinární ordinace, Těšínská 1297/2b, 

736 01  Havířov-Podlesí
MVDr. Tomáš Mašek, Veterinární ordinace, Na Nábřeží 654/79,

736 01  Havířov-Město

Úplné znění OZV naleznete na internetových stránkách města
www.havirov-city.cz.

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
V červenci byla zahájena 3. etapa revitalizace ploch na Šumbarku - obytné ulice Mládí.

Dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků, výstavbě parkovacích stání, veřejného osvětle-

ní, přeložení inženýrských sítí, doplnění dešťové kanalizace, mobiliáře, výsadbě stromů
a keřů. Po dobu stavby bude ulice Mládí uzavřena, vjezd bude povolen pouze pro stave-

ništní motorovou dopravu. Z důvodu zajištění parkovaní vozidel po dobu výstavby (červenec

- listopad 2012) bude část ulice M. Pujmanové a ulice Lidické zjednosměrněna od křižo-

vatky z výjezdu ulice Mládí po křižovatku ulic Lidická x Jarošova, v levém jízdním pruhu tak
vznikne místo pro šikmé parkovaní vozidel.

Na základě výše uvedeného dochází ke změnám organizace veřejné linkové dopravy.

Změny se týkají linek MHD č. 402, 404, 412, 413, 415, 422 a 432. Na provozování výše uve-
dených linek byl sestaven „objížďkový“ jízdní řád s platností od 9. 7. 2012 do 8. 12. 2012,
který je zveřejněn na autobusových zastávkách. V jízdních řádech nedochází k úpravám

časových poloh odjezdů spojů.
Omlouváme se obyvatelům za možné komplikace a prosíme o trpělivost během výstavby.

Vítání občánků
statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti
nabízí možnost slavnostního uvítání Vašeho dítěte v obřadní síni

na Zámku v Havířově.

Termíny obřadů do konce roku 2012 (neděle):

9. 9., 23. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11., 16. 12.

Telefonicky je možno se objednat na č.:

596 803 128, 596 803 129, 596 803 126.

Objednávky osobně:

na odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova,

3. p., kanceláře A-307 nebo A-303;

Objednávky na emailovou adresu:

jancarova.kristina@havirov-city.cz

Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadu!

PODMÍNKOU PRO PŘIHLÁŠENÍ JE TRVALÝ POBYT DÍTĚTE 

NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA A MAXIMÁLNÍ VĚK 1 ROK

Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou 3. etapa - Obytná ulice Mládí

foto: archiv
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Asistenti prevence 
kriminality působí 
v Havířově dál

Další dva roky budou v Havířově působit
dva asistenti prevence kriminality, kteří ten-
tokrát v rámci projektu Ministerstva vnitra
zahájili svou činnost v pondělí 2. července.
Projekt hrazený z Evropského sociálního
fondu (ESF) realizuje ministerstvo v reakci
na prohlubování bezpeč-nostních problémů
v sociálně vyloučených lokalitách a na zákla-
dě dobrých zkušeností z projektů, které exis-
tují v dotčených oblastech od roku 2009.

Realizace projektu je naplánována do 30. 6.
2014 a je na něj vyčleněno z ESF 37,7 milionu
korun. V 11 městech Moravskoslezského, Stře-
dočeského a Ústeckého kraje je v rámci projek-
tu zaměstnáno 50 asistentů prevence kriminali-
ty, z nichž je 21 žen.

"V Havířově budou působit na plný úvazek
dva asistenti prevence kriminality. Přísným výbě-
rovým řízením prošly dvě ženy, které se touto
činností ve městě zabývaly už dříve," řekl k pro-
jektu ředitel Městské policie v Havířově Bohu-
slav Muras. Budou působit především na Šum-

barku a v Prostřední Suché. Při své činnosti jsou

asistenti podřízeni konkrétnímu strážníkovi-men-

torovi, se kterým úzce spolupracují. Jejich cílo-

vou skupinou jsou obyvatelé sociálně vylouče-

ných lokalit, lidé dlouhodobě a obtížně zaměst-

natelní a příslušníci romské menšiny.

V Karviné, Havířově, Orlové a Ostravě bude

působit celkem 19 asistentů prevence kriminali-

ty. Z projektu je jim hrazena mzda, jednotné

oblečení v letní i zimní verzi, potřebné vybavení

a kontinuální školení a vzdělávání.

ZŠ Kudeříkové:
SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ

V tomto roce se konal již devátý ročník SBP. Jde o sociální projekt prevence kriminality

nabízející sport jako alternativu trávení volného času pro děti a mládež.

Tentokrát se díky nepříznivému počasí konal jen jeden trénink ragby a 20. 6. 2012 probě-
hl v Ostravě Velký sportovní den. Z naší školy se do této akce zapojilo téměř 70 žáků

3. - 9. tříd. Soutěžilo se v kontaktním ragby a v atletickém víceboji.

Sportovci byli rozděleni do tří skupin: MINI (2. - 4. třídy), BENJAMIN (5. - 6. třídy)
a JUNIOR (7. - 9. třídy). Naši žáci se předvedli ve skvělé formě.

V ragby zlatou medaili vybojovali dívky i chlapci v kategorii BENJAMIN a také dívky

JUNIORKY, stříbro získala smíšená kategorie MINI, bronzovou medaili si po skvělém výko-

nu odvezli JUNIOŘI. V atletickém víceboji se na 3. místo v kategorii MINI dostal Kevin Týml,
v kategorii BENJAMIN vyhráli Anežka Hanousková a David Lorenčič, druhé místo získali
Klaudie Pavlíková a Jan Vácha, JUNIOR Radim Dvorský vybojoval bronzovou medaili a ve

stejné kategorii zvítězila Dominika Váchová, stříbro získala Natálie Janotová a třetí byla

Lucie Kalmanová.
Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velkou pochvalu za skvělé výkony, vzájemné povzbu-

zování a sportovního ducha. Znovu se ukázalo, že sport je vynikající možnost pro vyplnění

volného času dětí, které si potom návyky přenášejí i do budoucna.
Iveta Bušková, ZŠ M. Kudeříkové

Poslední, šestý víkendový pobyt připravený
pro žáky ZŠ Jarošova v rámci projektu "Nasta-
vení systému podpory rovných příležitostí
v základních školách města Havířov", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem v programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, se uskutečnil ve dnech
1. - 3. června 2012.

Pobytu se na turistické chatě Hrádek u Jab-

lunkova zúčastnilo deset dětí. Společně s peda-

gogy a školním psychologem, od sobotního

odpoledne pak společně i s rodiči, prožili víkend

plný her a zábavy. Ráno vykouklo sluníčko,

a tak jsme si s dětmi vyšli do přírody a užili si

příjemné sobotní dopoledne ve znamení sou-

těže „Řekni, co znáš, ukaž, co umíš“.

Odpoledne za dětmi přijeli rodiče, společně

s nimi se vydali na cestu Říší pohádek, kde se

setkali s mnoha pohádkovými bytostmi. Křemíl-

kovi a Vochomůrkovi pomáhali postavit novou
chaloupku v lese, loupežníci je učili zpívat, před
ježibabou utíkali s Jeníčkem strašidelným lesem,
Mařenka je odměnila malovaným perníčkem,
pomáhali sedmi trpaslíkům s prádlem, u vodníka
rybařili, navštívili vlka s Karkulkou, princeznu
i s drakem, čerti je postavili na váhu hříchů… A to
jsme nevyjmenovali všechny.

Všude se soutěžilo, odměňovalo, a protože
v každé pohádce zvítězí dobro nad zlem, tak i na
konci pohádkové říše čekala babička s dědeč-
kem a všechny pilné děti, které zvládly všechny
úkoly, odměnili voňavým koblížkem. Takže téma
pro večerní výtvarnou soutěž bylo nasnadě:
“Pohádka“. Práce všem rodinám šla pěkně od
ruky, protože dojmů a zážitků bylo mnoho. Vy-
hlásit vítěze nebylo lehké. Snažili se všichni,
a tak nakonec odměna neminula nikoho. Cílem
všech těchto aktivit byla nejen motivace dětí
k dalšímu vzdělávání a získávání dalších nových
dovedností a kompetencí, ale i posílení vzájem-
ných vazeb mezi rodiči, školou a žákem.

Nedělní turistická vycházka k chatě Filipka
ukončila víkendový pobyt a nastalo loučení

s provozovateli turistické chaty, kteří se o nás

velmi vzorně starali. Poděkování patří nejen paní

Mgr. Evě Havlů, koordinátorce projektu MmH,

paní Anně Rychtárkové majitelce chaty Hrádek

ve Slezsku a v neposlední řadě pedagogům

a dětem ZŠ Dělnické v Karviné-Novém Městě

a obci Hrádek ve Slezsku za překrásné odpo-

ledne v kouzelné Říši pohádek.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovný poradce 

Koncem dubna proběhlo oblastní kolo soutěže
včelařských kroužků "Zlatá včela". Letos v obci

Kozlovice. Soutěže se zúčastnilo 68 dětí.
Z havířovského včelařského kroužku se zúčast-
nilo 7 členů. Nejlépe si vedl Dominik Kudelka,

který skončil na 3. místě a postoupil do celostát-
ního kola. To proběhlo začátkem června v Nasa-

vrkách a zúčastnilo se 35 dětí. Dominik vybojo-
val 12. příčku.

I letos Ambrožíci  pro spolužáky ZŠ Frýdecká

zorganizovali v kuchyňce školy medobraní. Děti
si mohly vyzkoušet odvíčkovat plást s medem,

zatočit si medometem a hlavně ochutnat medná
víčka a čerstvý med. Během medobraní také

proběhla soutěž "Co víš o medu"? V půli června
se konaly "Medové dny" na Kotulově dřevěnce.

Každý, kdo přišel, měl možnost si nakoupit med,
medovinu a výrobky obsahující včelí produkty
pro zdravou výživu, kosmetiku a také se něco

dozvědět ze života včel.
O prázdninách mají Ambrožíci v plánu 2 vče-

lařské zájezdy. Pro své spolužáky pak po prázd-
ninách chystají dvě akce, a to "Medová svačinka"
s ochutnávkou několika druhů medu a "Vyrob si

svíčku". Bude to ukázka výroby svíček, kde si
budou moci děti samy vyrobit svíčku ze včelího

vosku.

ZŠ Jarošova: Na Hrádek do říše pohádek

Včelařské okénko: jak se daří Ambrožíkům?

Nejste na dovolené? Tak právě pro Vás 
a Vaše děti jsou tato rodinná odpoledne!

11.8. ZÁBAVNÉ RODINNÉ ODPOLEDNE / 14.00 - 19.00

25.8. SPORTOVNÍ RODINNÉ ODPOLEDNE / 15.00 - 19.00
Akce, kde se děti vyřádí a vy si odpočinete, „poklábosíte“ s přáteli,
zasoutěžíte si s dětmi. V prostředí velké oplocené zahrady. Pro děti

velká 6metrová skluzavka TITANIC, soutěže pro nejmenší na stano-

vištích, pro rodinné dvojice turnaj ve STREETBALLU, dále možnost
zapůjčení sportovních potřeb, zastřešené pískoviště.
Na sportovním odpoledni startovné 50 Kč/dítě (pro každého bude

cena).

Vše na zahradě u Kavárny ZaHRAda 
(Komunardů 8, vedle nové sportovní haly),

Občerstvení možno zakoupit na místě.

Akce pořádá: Církev NA CESTĚ (www.cirkevnaceste.cz), 

Rodinné centrum Majáček (www.majacek.com) 

Partner akce: Viking agency 
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Dvacetičlenná skupina mužů a žen Baníku Havířov a Ostravy reprezentovala naše
město a ČASPV na XV. všesokolském sletu v Praze.

Po několika zkouškách a generálce v Edenu jsme vystoupili ve čtvrtečním večerním
I. programu v koedukované  PRÁZDNINY. I když řádila nad Prahou bouřka, na stadionu
Synot Tip Aréna panovala úžasná atmosféra a promoklí cvičenci nastupovali s odhodláním

nejen skladbu dobře zacvičit, ale i neuklouznout, neztratit promáčené náčiní, najít v blátě

značku a usmívat se.

Kromě hromadných cvičení celý týden probíhala na pódiích přehlídka pohybových skla-

deb. Za nepřetržitého potlesku jsme cvičili skladbu ŽIVOT NA DLANI (choreog. A. Přehni-

lová) v Edenu a ve středu na Staroměstském náměstí.

Volného času moc nezbylo, ale nenechali jsme si ujít prohlídku města, Sletový průvod

Prahou, slavnostní mši v Chrámu sv. Víta (celebroval kardinál Dominik Duka), SOKOL

GALA, noční lampionový průvod na Petřín aj.

Přivezli jsme si mnoho zážitků, zkušeností, nápadů a pocit dobře odvedené práce.

Pro mnohé z nás to byla vzpomínka na spartakiády a na minulé slety. Ten příští se usku-

teční pro nás všechny ve významném roce 2018.

Mgr. Alena Přehnilová

BYLI JSME NA OLYMPIÁDĚ!!!
V červnu se předškoláci z MŠ Přímá zúčastnili sportovní olympiády, kte-

rou organizovala ZŠ K. Světlé. Děti se seznámily s tradicí olympijských her,
byly svědky zapálení olympijského ohně, poslechly si olympijskou hymnu,
pozorovaly zavěšení olympijské vlajky a podívaly se na překrásné zaháje-
ní her, které si připravili žáci ZŠ K. Světlé.

Děti si prověřily svou sportovní zdatnost v pěti disciplínách na netradič-
ních náčiních. Atmosféru celých olympijských her nám zpříjemňovalo slu-
nečné počasí a dobrá sportovní nálada. Všechna stanoviště děti plnily
s radostí, s úsměvem a neustále se navzájem podporovaly a fandily si.
Odměnou všem malým zúčastněným sportovcům bylo fotografování
a sladké odměňování na stupních vítězů.

Děti se do MŠ vrátily plné zážitků a už teď se moc těší na nástup do
1. třídy na ZŠ K. Světlé, kam odchází většina těchto malých sportovců.
Věříme, že i my nadále budeme moci sledovat první krůčky těchto „našich“
dětí na této základní škole. Bc. Pavlína Sýkorová, učitelka MŠ Přímá

V závěru školního roku se
v areálu SPŠ elektrotechnické
v Havířově konala velice zajímavá

akce pod názvem "Chování v krizo-

vých situacích".

Celou akci měla "pod palcem"

ředitelka OS ČČK z Karviné Marie

Hlaváčová, která ještě přizvala pří-

slušníky Policie ČR z Karviné

a členy Hasičského záchranného

sboru Moravskoslezského kraje.

Předvedli nám velice koordinova-

nou záchrannou akci s cílem

vyprostit zraněného z vraku. Zraně-

ný byl ošetřen, naložen do sanitky

a transportován. Akce probíhala za

přítomnosti všech studentů SPŠE

a jejich učitelů. Poté bylo připrave-

no 8 stanovišť, kde si studenti mohli

vyslechnout bezpečnostní rady

policie, prohlédnout policejní

a hasičské auto, prohlédnout sanit-

ku ČČK nebo pomůcky policie. Na

některých stanovištích byly děti
z kroužku ČČK vedeného Kateři-
nou Hořejší z MŠ a ZŠ v Albrechti-

cích a předváděly studentům
dýchání do umělé panny, práci
s vakuovými dlahami a šátkování.

Studenti si všechny tyto praktiky

vyzkoušeli.

Všem účastníkům akce velmi

děkuji za jejich trpělivost a ochotu

několikrát opakovat informace

a odpovídat na dotazy všech

zúčastněných.

Akce byla velmi zajímavá

a hlavně důležitá pro každodenní

život nás všech.
Za pedagogický sbor 

Ivana Burešová, SPŠE Havířov

… známá filmová píseň symbolizovala projekt, díky němuž si děti

z Mateřské školy Balzacova „prožily“ různá řemesla i profese - a zároveň

se s nimi seznámily. Což bylo také jeho cílem. Setkání s tradičními či neob-

vyklými obory mělo víc podob - v průběhu projektu děti pracovaly s obráz-
ky na interaktivní tabuli, vyhledávaly i řemesla, se kterými se již běžně

nesetkají. Zajímavé bylo přiřazování řemesel, která jsou ještě běžná na
vesnici, a na druhé straně těch, která ve městě můžeme vidět jen zřídka.

Problém nastal, když jsme se snažily vysvětlit a poté přiřazovat činnosti
k pojmům řemeslo - profese. V rámci projektu proto děti navštívily i čalou-

nickou dílnu, kosmetický salón, poštu, knihovnu, prošly si kanceláře magis-
trátu města i obchody, zhlédly práci záchranného sboru a obdivovaly řez-

bářské umění na sympoziu Havířovská lípa. Děti, které se zúčastnily školy
v přírodě, si vyzkoušely výrobu ručního papíru. Poslední fáze projektu

odpověděla na otázky: jak se dá naučit řemeslo? A jak profese? Děti se to
dozvěděly při návštěvě střední školy ve Školní ulici. Zástupce ředitele pro

praktické vyučování Ing. V. Smékal je provedl odbornými dílnami, kde se
studenti připravují. Zajímavé bylo sledovat práci v zámečnické i truhlářské
dílně. A co bylo pro děti nejzajímavější? To, co si mohly samy vyzkoušet -

fiktivní obchod pro přípravu budoucích prodavačů. A tak se vážilo, blokova-
lo na pokladně a nakupovalo.

Zajímavé téma nás bude provázet i po prázdninách, vždyť chceme

vědět, jak pekař peče housky, jak se opravuje auto, jak se léčí pes a třeba
i jak se šijí šatičky pro panenky… a co z nás pak bude? Nejprve školáci,

další ukáže život.
Bc. Mirka Turecká

MŠ Balzacova: Ten dělá to a ten zas tohle…

Na SPŠE nacvičovali chování 
v krizových situacích

Na ZŠ Karolíny Světlé se konala OLYMPIÁDA
Do příprav se spolu s paní učitelkou Michaelou Janíkovou a její třídou 1. B zapojila i třída 4. B s paní učitel-

kou Veronikou Brzákovou. Děti si připravily uvítací ceremoniál, ve kterém zatančily s olympijskými kruhy, zaz-

pívaly olympijskou hymnu a host, atlet Richard Chmelík zapálil olympijský oheň.

Pozvání přijaly a olympiády se zúčastnily Mateřské školy Kosmonautů, Čelakovského, Emila Holuba a Přímá.
Předškoláci i děti prvních a čtvrté třídy si zasoutěžily v olympijských disciplínách s netradičním nářadím.

Získaly sladkou odměnu a krásnou olympijskou medaili. Toto dopoledne se opravdu povedlo a děti i paní uči-

telky odcházely spokojené a nadšené.

SKVĚLÁ REPREZENTACE SPORTU PRO VŠECHNY
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Velký úspěch seniorů 

z Havířova

15. června se na parkovišti u AN v Havířově

před 6. hodinou ranní scházeli zástupci jednotli-

vých městských klubů seniorů města Havířova.

S batohy, cestovními taškami, v pohodlných

botách. Jako člen SPCCH jsem do této skupiny

patřila i já. Autobusem jsme odjížděli do Lysé

nad Labem. Zúčastnili jsme se slavnostního

vyhodnocení XIII. ročníku celostátní soutěže

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potě-

šení.

Ve výstavních prostorách v Lysé nad Labem

se sešlo z celé ČR přes 3 000 různých výrobků

seniorů. Jednalo se o paličkování, drhání,

vyšívání, pletení, šití, keramiku, práci se dře-

vem... Dříve narození výsledkem své práce

přesvědčili o radosti, lásce a nadšení k tvůrčí

činnosti. Tito lidé vytvářejí hodnoty, které zůsta-

nou i pro příští generace. Tito lidé dokázali, že

lze život intenzivně prožít i v pokročilém věku...

Svá díla do Lysé nad Labem poslalo přes

1 000 seniorů v ČR. Soutěž tvořily 3 kategorie -

ruční práce, literární práce a fotografie. Havířov-
ští se v tom obrovském množství nádherných
výrobků neztratili. Do 1. kategorie poslali 144

výrobků, do 2. kategorie přispěli 15 literárními

pracemi, 3. kategorii doplnili 42 fotografiemi.
Čtyři senioři z Havířova byli oceněni mezi soutě-
žícími z celé republiky za velmi zdařilou práci.

Jeden za ruční práci, tři za literární tvorbu.

Vysoké mimořádné ocenění za celkovou úroveň
vystavované expozice dostal pouze Havířov.

Alena Urbánková, ZO SPCCH Kardio
(redakčně kráceno)

V sanatoriu na Kochově
ulici se o nás dobře starají

Město Havířov v době svého budování
získalo přídomek „město mladých“.To už ale
patří minulosti a neúprosný čas poznamenal
také naše mnohé spoluobčany, kteří zestárli
a potřebují odpovídající zdravotní péči.

Jedním z mnohých zařízení tohoto druhu je
sanatorium na ulici Kochova v Havířově-Šum-
barku, které bylo uvedeno do provozu v srpnu
r. 2010.

Velká většina pacientů se v zařízení cítí dobře
a jsou spokojeni s péčí, kterou by doma ani mít
nemohli, protože jejich rodinní příslušníci jsou
v zaměstnání a navíc nemohou poskytnout
odbornou péči, jakou mají v sanatoriu. Jedná se
především o pravidelná lékařská vyšetření paní
doktorkou MUDr. Marcelou Štěpánovou, která je
k pacientům velmi vlídná a vstřícná. Praktický
chod sanatoria zabezpečuje kolektiv zdravotních
sester, které pod vedením hlavní sestry paní
Mgr. Lucie Špaisové dbá na hygienu pacientů,
rehabilitační cvičení a pohybovou aktivitu. Strava

je v sanatoriu dostatečně pestrá a z nutričního

hlediska odpovídající. V zařízení je rovněž pes-

trá nabídka doplňkových služeb např. kadeř-

nické služby, pedikúra apod. Samozřejmostí je

možnost sledování televize a knihovna. Pacienti,

kteří mají zájem, mohou se v rámci canis terapie

potěšit se dvěma bílými, nádhernými psíky rasy

bichon, což je jistě zpestření pobytu v sanatoriu

a má zcela jistě pozitivní vliv na psychiku paci-

entů. Zdravotní sestry také zapojují dočasné

obyvatele sanatoria do výtvarné činnosti, vystři-

hují s nimi různé ornamenty a kytičky, které

potom tvoří součást výzdoby areálu.

Koncem dubna a následně v polovině června

navštívily sanatorium zástupkyně magistrátu

a sociální komise Bc. Monika Havlíčková a Jaro-

slava Konečná z komise pro občanské záleži-

tosti. Prohlédly si zařízení sanatoria a pohovoři-

ly jak s obsluhujícím personálem, tak i s někte-

rými pacienty.

Všem, kteří se o nás, pacienty, tak dobře sta-
rají, patří velký dík.

Milada Šikulová

Z redakční pošty:

MŠ MLÁDÍ:Naše oslavy MDD
nám sice trošku pokazilo vrtošivé počasí, ale
dobrou náladu a těšení ne.

Vše začalo vystoupením mažoretek z centra

DON BOSKO z Havířova-Šumbarku, které svým
vystoupením uvolnily náladu všem přítomným
dětem a zaměstnancům naší školky. Malá

děvčata ze školky předvedla diskotékový tanec
v rytmu ZUMBY a nenechala v klidu nikoho.

Jeden z tatínků v kostýmu klauna celé oslavy
propojil soutěžemi a tancem, a tak tancovali
a soutěžili děti i dospělí.

Děti byly odměněny spoustou drobných dárků
a velikánským diplomem za soutěže, kterých si
užily dost a dost.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
ul. Mládežnická 11, Havířov-Podlesí

nabízí
ve škol. roce 2012/2013

Přípravu žáků 9. tříd 
k přijímacím zkouškám

jazyk český - matematika

Termín:
říjen - duben

Cena: 850 Kč za jeden kurz
Výuka probíhá:

v prostorách školy - 1x týdně
jednu vyučovací hodinu

Přihlášky možno podat i telefo-
nicky nebo elektronickou poštou.

INFO 596 411 063 
nebo 776 745 301 

www.zsmladeznicka.cz

Na ZŠ Mánesova 
ukončili grantový projekt 
Svět patří nám

V květnu byl ukončen grantový projekt „SVĚT

PATŘÍ I NÁM“ financovaný z Evropského sociál-

ního fondu a státního rozpočtu ČR (Operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost).

Kromě materiálního vybavení, moderních

pomůcek, nových vzdělávacích programů,

zajímavých exkurzí a cest za poznáním naše

žáky rozvíjely speciální terapie. Na škole vznikly

dvě dílny - arteterapie a dramaterapie, jež se

využívají nejen ve výuce, ale také ve volnočaso-

vých aktivitách.

Žáci speciální školy mají však největší radost

z návštěvy zvířat. Navázali jsme spolupráci

s organizací Podané ruce, o. s., která se speci-

alizuje na canisterapii - tedy terapii s pomocí
psa.

V organizaci působí několik canisterapeutic-

kých týmů. Nás navštěvovala paní Věra Glacová

s pejskem Jerrym. Podle stupně postižení žáků
volila terapeutka i přiměřenou techniku. Někteří
žáci si se psem hráli, aportovali a dováděli, jiní

se k pejskovi tulili, poslouchali jeho srdce, hladi-

li hebkou srst. V obou případech měla terapie
významné účinky. Žáci byli klidnější, uvolnění,
lépe spolupracovali, v blízkosti psa bylo

snadnější navázat kontakt i s dětmi s obtížnou

komunikací.
Další úspěšná spolupráce proběhla se stájí

Václav v Horní Suché na Pašůvce, kde probíha-

la hipoterapie - tato metoda využívá pohyb koně

v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Kromě
jízdy na koních měli žáci možnost se seznámit
s různými domácími zvířaty.

Velice nás těší, že vzdělávání našich žáků se
speciálními potřebami bylo obohaceno o tera-

pie, které by se neuskutečnily bez projektu
„SVĚT PATŘÍ I NÁM“.

V udržování aktivit pedagogové budou pokra-

čovat i ve svém "novém" působišti pod názvem
Střední škola a Základní škola Havířov-Šum-

bark, příspěvková organizace.
Mgr. Lucie Škovroňová, Mgr. Michaela Ujma

Z redakční pošty:
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Prázdninové Prázdninové 
    

V případě deštivého počasí v sále KD Radost.

pohádkypohádky
park za KD Radost
od 15 hodin - vstup zdarma

     
  

  
  

             

12. 8.  TŘI  PRASÁTKA      Divadlo Úsměv Praha           

               Dobrodružství tří prasátek při putování světem.

26. 8.  TŘI MEDVĚDI   Divadlo Smíšek Ostrava       

                Medvědí rodinka si vyšla na výlet a mezi tím k nim 

                zavítala nezvaná návštěva.                                 

Havířovský výtvarný Salon 2012
Městské kulturní středisko Havířov pořádá letos v prosinci 

ve Výstavní síni Viléma Wünscheho 
již 8. ročník přehlídky výtvarníků našeho města.

Na výstavě se mohou prezentovat jak renomovaní umělci, profesionálové, tak
rovněž mladí a začínající autoři, studenti uměleckých škol i amatéři, tvořící pro
radost a potěšení. Po zkušenostech z předchozích let je předpokládáno
zastoupení nejrůznějších výtvarných žánrů, stylů a technik. Vedle kresby,
malby, grafiky, fotografie se objeví sochařská tvorba, keramika, textil i další
výtvarné obory.
V případě zájmu o účast je možno vyzvednout přihlášku na informacích
KD L. Janáčka, KD Radost nebo v KD P. Bezruče a vyplněnou odevzdat
tamtéž do 10. 10. 2012.
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KURZY ŠITÍ 
KURZ RUČNÍCH PRACÍ
KURZ KRESBY A MALBY 

KURZ RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ 

KLAVÍR ● KLÁVESY ● KYTARA ● BASOVÁ 
KYTARA ● EL. KYTARA ● FLÉTNA ZOBCOVÁ
● PŘÍČNÁ ● SAXOFON ● KLARINET 
● HOUSLE ● ZPĚV ● AKORDEON 
● KOSTELNÍ VARHANY

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ● TAI-ČI ●  JÓGA
● CVIČENÍ PRO ŽENY ● PILATES ● ZUMBA
● ORIENTÁLNÍ TANCE ● POWERJÓGA 
● ČCHI-KUNG                                       
                                       

ANGLIČTINA
● pro děti 2. - 9. tříd - pro začátečníky i pokročilé

● pro dospělé: 1. - 6. ročník - anglická konverzace

NĚMČINA
● pro děti 3. - 9. tříd

● pro dospělé: 1. - 3. ročník - německá konverzace

ŠPANĚLŠTINA - pro děti i dospělé

FRANCOUZŠTINA - pro děti i dospělé

ITALŠTINA - pro dospělé 

RUŠTINA - pro děti i dospělé

ČÍNŠTINA - pro děti i dospělé

POLŠTINA - pro děti i dospělé 

ČEŠTINA - pro cizince

Intenzivní výuka pro velmi pokročilé ve skupině 4 osob

NEON  1 - 6 - 10 let - základy aerobiku

OZÓN  - 6 - 15 let - Hip - hop pro začátečníky

HIP-HOP - 9 - 15 let - Hip - hop pro pokročilé

MODELING - 9 - 12 let a 12 - 15 let 

- modelingová přípravka se zaměřením na výuku 

správného držení těla, koordinace chůze, péče 

o zevnějšek, společenské vystupování

KLASICKÝ BALET - 6 - 11 let

základní i pokročilá výuka baletu 

+ francouzská názvosloví

JAZYKOVÉ KURZY KONVERZAČNÍ

POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABCPOHYBOVÉ A MODELINGOVÉ STUDIO ABC

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte v Kulturním domě Petra Bezruče,  2. poschodí, dv. č. 310-311

tel: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090, e-mail: lunkmossova@mkshavirov.cz, www.mkshavirov.cz

KUŘÁTKA  - 2 - 3 roky - pohybově-hudební činnost, 

písně tanec, koordinační cvičení pro rodiče s dětmi

KOŤATA - 3 - 4 roky - pohybově-hudební činnost, 

děti cvičí již samy, zpěv, tanec, hry, práce s náčiním

BAMBÍNY  - 3 - 6 let - pohybová přípravka s hudbou 

- práce s tyčkou, příprava pro budoucí mažoretky

BALERÍNY - 3 - 6 let - klasická přípravka se zpěvem a tancem

AEROBIC s DÁDOU - 4 - 6 let - aerobic pro předškoláky

BALÓNEK - 4 - 5 let - sportovní hry pro chlapce

JAZYKOVÉ PRAKTICKÉ

HUDEBNÍ

POHYBOVÉ

ZÁPIS  3. 9. - 7. 9. 2012 od 15 do 18 hodin v KD P. Bezruče, 1. poschodí, sál č. 226

PŘÍPRAVA K MATURITĚ z anglického jazyka

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř.31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena od 22.8. 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 596 812 049, pokladna otevřena od 22.8. po - pá 14 - 18 h
● 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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Kulturní dům Leoše Janáčka - KINO ÚSVIT

1.8. v 9.00 a 17.45 h

MADAGASKAR 3 
(USA 2012, CP 14.6. 12, 92´, přístupný, animova-
ný/rodinný, české znění, DD) Rafinovaným
tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly poda-
řilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové
havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afri-
ky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu.
Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žira-
fáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici
donutí doplavat za nimi po svých Středozemním
mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez
tučňáků nemají šanci vrátit se domů ...

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

2. - 8.8. v 17.45 h, ve středu 8.8. též v 9 h     
2. - 5.8. též ve 20.00 h    

IRON SKY 
(Finsko/Německo/Austrálie 2012, CP 12.7. 12, 93´,
do 15 let nepřístupný, akční/sci-fi/komedie, titulky,
DD) Přicházíme v Míru. V posledních chvílích

Druhé světové války se tajný nacistický program

vyhnul destrukci a ukryl se na odvrácené straně

Měsíce. Během 70 let přísného utajení Nacisté

zkonstruovali gigantickou vesmírnou pevnost

s masivní armádou létajících talířů. Když americ-

ký astronaut James Washington přistane se

svým lunárním modulem příliš blízko tajné

nacistické základně, měsíční Führer se rozhod-

ne, že zářivý moment ovládnutí Země nastal…

i když o něco dříve, než bylo plánováno.

Washington prohlašuje, že jeho mise je jen pro-

pagační kampaní Prezidentky Spojených států,

ale co jiného by člověk mohl být, když ne zvědem

pro bezprostřední útok pozemskými silami?

Čtvrtá říše musí reagovat!  Vstupné: 87 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 45 Kč)

3. - 5.8. v 15.30 h      

PLANETA 51       
(Velká Británie/Španělsko 2009, 95´, přístupný, ani-
movaná/rodinná/komedie, české znění, DD)
Legrační animovaný příběh Planet 51 pobaví celou
rodinu. Podivní obyvatelé Planety 51 čelí návštěvě
pozemského kosmonauta, pro kterého je vzájemné

setkání asi ještě větším šokem než pro ně.
Vstupné: 52 Kč 

9. - 15.8. v 17.45 h, ve středu 15.8. též v 9 h 

9. - 12.8. též ve 20.00 h

10. - 12.8. též v 15.30 h  

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU 
(ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT, USA 2012, CP
28.6. 12, přístupný, rodinná/animovaná/komedie,
titulky)

Pokračování slavného snímku Doba ledová

zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony
let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému
se říkalo Pangea. Tento superkontinet, který exi-

stoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě při-
bližně v té době rozdělil na menší kontinenty,

které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle
rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může
chamtivá veverka, která neustále sbírá své
oříšky. Vstupné v 15.30 h: 72 Kč

Vstupné v 17.45 a 20.00 h: 82 Kč 
(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)

16. - 19.8. v 17.45 a 20.00 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

fotbal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Pepik

Hnátek má plot ve sparťanských barvách,

notýsek plný taktických poznámek a trauma

z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje.

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk

Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikin-

čuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná

aj. Režie: Jan Prušinovský            
Vstupné: 82 Kč

17. - 19.8. v 15.30 h  

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ 
(THE SECRET OF MOONACRE, VB/Francie/Ma-
ďarsko 2008, 102´, přístupný, širokoúhlý/dobrodruž-
ný/rodinný, české znění, DD) Napínavý osud

odvážné třináctileté Marušky, která po smrti svých
rodičů odjíždí žít ke svému strýci Siru Benjaminovi
do Měsíčního zámku. Odhaluje temnou pravdu

o prastaré kletbě, která již po staletí ničí Měsíční

údolí. S pomocí kouzelného jednorožce a lva se
vydává zachránit magický svět. Vstupné: 52 Kč 

20. - 22.8. v 17.45 h, ve středu 22.8. též v 9 h    

MÁME PAPEŽE !
(HABEMUS PAPAM, Itálie/Francie 2011, CP 5.4. 12,
do 12 let nevhodný, komedie, titulky, DD) Z balkónu

baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habe-

mus papam! A statisícový dav věřících netrpě-
livě očekává nového papeže. Ale balkón zůstává
prázdný. Právě zvolený papež se odmítá ujmout

funkce. V této situaci najde Vatikán jediné možné

řešení. Povolává uznávaného psychiatra, aby
vyřešil neobvyklou situaci. Film je založen na
slovním humoru a inteligentních dialozích.

V hlavní roli nejistého a nedůvěřivého papeže
exceluje Michel Piccoli. Vstupné: 80 Kč

(důchodci - středa - 9.00 - 42 Kč)

23. - 29.8. v 17.45 h, ve středu 29.8. též v 9 h    
23. - 26.8. též ve 20.00 h 

ÚTĚK Z MS-1 
(LOCKOUT, Francie 2011, CP 24.5. 12, 95´, do 15
let nepřístupný, akční titulky, DD) Prezidentova

dcera Emilie navštíví v rámci humanitární mise
vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura
vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven
ji může dostat jen jediný člověk - bývalý špičko-
vý vládní agent Snow. Vstupné: 82 Kč 

(důchodci - středa - 9.00 - 43 Kč)  

24. - 26.8. v 15.30 h  

AAUUTTAA  22
(CARS 2, USA 2011, 106´, přístupný, animo-
vaná/rodinná/dobrodružná/komedie, české znění,
DD) Hvězdné závodní auto Blesk McQueen
a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se
dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zave-
de za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má roz-
hodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na
šampionát je plná děr, objížděk a komických překva-
pení, když se Burák připlete do svého vlastního
netušeného dobrodružství - mezinárodní špionáže.

Vstupné: 67 Kč 

30.8. - 2.9. v 17.45 h

LOVE 
(Slovensko/Česko 2011, 90´, do 12 let nevhodný,
thriller/drama, DD)

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku,

může jít i o peníze. A o obojí jde také v tomto

novém filmu. Hlavní hrdina Maťo bydlí společně

s kamarádem Tomášem na sídlišti ve slovenské

metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně

se však pohybují za hranicí zákona, protože se

živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do
Maťova života studentka Veronika, do níž se
zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu …

Režie: Jakub Kroner  Vstupné: 82 Kč 

30.8. - 2.9. ve 20.00 h

VŘÍSKOT 4    
(SCREAM 4, USA 2011, 103´, do 15 let nepřístup-
ný, thriller/horor, titulky, DD) Sidney Prescottová

dostává po deseti letech opět hrůzný telefonát od
maskovaného vraha. Společně se svými starými
a novými přáteli se stává obětí sériového vraha,

který tentokrát hraje s jinými pravidly - svá "díla" si

natáčí a zabijí i panny. V hlavní roli Neve Campbell.
Vstupné: 77 Kč 

31.8. - 2.9. v 15.30 h 

HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI - 1. část                   
(HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS-
PART I, USA 2010, 146´, přístupný, širokoúhlý/rodin-
ný, české znění, DD) První část začíná, když se

Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou
misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemor-
tovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami

na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profe-
soři nepomohou a budou také bez ochrany profeso-
ra Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které

se je snaží rozdělit…                  Vstupné: 52 Kč 

projekce s ozvučením 
DOLBY DIGITAL
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3. - 5.8.

PROBUDÍM SE VČERA 
(ČR 2012, 120´, přístupný, školní komedie/sci-fi,
DD) Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně
svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu
uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla
jeho spolužačka Eliška. Tehdy, v sedmnácti letech,
nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak
navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne
jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
studentských let a vrátit se do června 1989, kdy
chodil do třeťáku … Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková,
Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela
Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovská, Svato-
pluk Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba
Krbová, David Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zou-
nar aj. Režie: Miloslav Šmídmajer               

Vstupné: 80 Kč  

10. - 12.8.

PARANORMAL ACTIVITY 3 
(USA 2011, 84´, do 15 let nepřístupný, mysterióz-
ní/horor, titulky, DD) Odhalte tajemství paranormál-

ních aktivit. Rádi se bojíme. Přinejmenším ve fil-

mech. A když se najde člověk, který dokáže ze

zdánlivě fádních záběrů domácích videokamer

vyčarovat podívanou jen pro velmi silné povahy, je

o hit postaráno. S hrdinkami z předchozích dvou

dílů, paranormálními aktivitami pronásledovanými

sestrami Katie a Kristi, se vrátíme ke kořenům zla,

do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně straši-

ly a hrály si na vyvolávání duchů, až se jim to jako

bumerang začalo vracet. Vstupné: 80 Kč

17. - 19.8.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 
(LARRY CROWNE, USA 2011, 98´, do 12 let
nevhodný, komedie, titulky, DD) Oscarový Tom
Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka
středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí
práci. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci
nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních
lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat
lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole
se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se
zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts),
která ve svém osobním životě řeší spory s manže-
lem. Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho
důvodů se domnívat, že jeho život se zastavil,
dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše, co
mělo smysl, už tě minulo, objevíš důvod proč žít.

Vstupné: 75 Kč

24. - 26.8.

ČTYŘI SLUNCE   
(ČR 2012, 90´, přístupný, komedie/drama, DD)

Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný
otec od rodiny přezdívaný Fogi se stále nepoučil
z vlastních chyb. Fogiho úlety s sebou přinášejí
komické momenty i přešlapy. Se svou partnerkou
Janou, která pracuje jako úřednice na poště, vycho-
vávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn Fogi-
ho z prvního manželství Véna, který v tomto příbě-
hu sehraje klíčovou roli. Jana prožívá krizi v man-
želství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Fogiho vyhodí
z práce a ona si najde milence. Režisér Bohdan
Sláma ve svém novém filmu Čtyři slunce nabídne
divákovi současný lehce humorný rodinný příběh
o věcech přirozených a nadpřirozených. Hrají: Jaro-
slav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geisle-
rová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bube-
níková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Vladimír Merta,
Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský aj.

Vstupné: 80 Kč
31.8. - 2.9.

LOVE 
(Slovensko/Česko 2011, 90´, do 12 let nevhodný,
thriller/drama, DD) Když se mluví o love, nemusí

jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o obojí

jde také v tomto novém filmu. Hlavní hrdina

Maťo bydlí společně s kamarádem Tomášem na

sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec

špatně. Dennodenně se však pohybují za hrani-

cí zákona, protože se živí krádežemi aut. Jedno-

ho večera vstoupí do Maťova života studentka

Veronika, do níž se zamiluje, ale v lecčems jí

neříká pravdu … Režie: Jakub Kroner        
Vstupné: 80 Kč 

LETNÍ KINO - ☎ 776 266 938 - začátky ve 21.00 hodin
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e 16. 9. v 19 h - velký sál KD P. Bezruče

Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI

Hrají:
Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová,

Jana Švandová, Jana Boušková, Josef Carda, Zdeněk Žák   
Režie: Jiří Menzel

Předprodej vstupenek v pokladnách 
od 16.8. v KDLJ, od 22.8. v KDPB a SD

Vstupné: 350,- 320,- 290 Kč
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Neděle 19. 9. v 18 hodin - loutkový sál KD P. Bezruče 

Divadlo Skřítek uvádí

Hysterická historie Trojské války
Divadelní komedie amerického autora D.M. Larsona

Hrají: Zdeněk Tomeček, Luděk Talián, Hanka Taliánová, 
Eliška Taliánová, Jarka Žilková, Olga Lipková, Anežka Lipková,

Martin Vlček, Norik Tolasz, Táňa Nosálová

Vstupné 40 Kč

Mezinárodní varhanní festival 

VOX ORGANI 2012 
KD Radost, začátky v 19.00 hodin
  18. 9.  VOX ORGANI - Aleš Bárta (varhany) 
 Roman Fojtíček (saxofon)
  27. 9. VOX ORGANI - Tomasz Orlow
  2. 10. VOX ORGANI - Paul Kayser  
17. 10.  VOX ORGANI - Andre Knevel (varhany)
  Liselotte Rokyta (Panova flétna)

ŘÍJEN

24. 10. Svatováclavský hudební festival 
kostel sv. Anny 

Capella Mariana a Jan Čižmář (teorba)

LISTOPAD

22. 11. Michal Mašek/Bohuslav Martinů 
sólový klavír, kresby, projekce  

PROSINEC
12. 12. MUSICA DOLCE VITA

D. Demuthová - mezzosoprán

Ž. Vokálková - flétna 
Z. Šolcová - harfa
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Kroužky probíhají září - červen, není-li uvedeno jinak.
Cena je na celý školní rok a je splatná při zápisu do
kroužku. Přihlášky přijímáme po - pá 8 - 18

Středisko na ul. Na Nábřeží 41,
Havířov-Město, tel.: 596 811 175
Keramický ateliér I, II - pro 1. - 9. třídu, po nebo čt, 500 Kč
Keramika na ZŠ 1. máje - út, 700 Kč, základy práce
s hlínou, dárečky, dekorace
Výtvarné řádění - 1. - 7. tř., pá nebo po, 450 Kč, tradiční
i netradiční výtvarné techniky
Veselé barvičky - malování pro nejmenší, hry, soutěže
1. - 7. tř., st, 500 Kč
Tvoříme společně s dětmi - 5 - 7 let + rodiče, čt, 700 Kč,
společná výtvarná práce
Cvičíme s Asterixem - pro 2. - 9. třídu, fotbálek, vybíjená,
posil., st nebo čt, 400 Kč
Zlatý řez - pro talenty, příprava na SUŠ, čt, 500 Kč
Kytara - základní akordy, táborové písně, vystoupení, st,
500 Kč
Modeling - základy chůze na přehlídkách, péče o pleť,
pohyb, út,  300 Kč
pro mládež a dospělé 3 měsíční kurzy:
● Keramiky ● Smaltu a smaltovaného šperku ● Kres-
by a malby na hedvábí vždy v út od 17 hod., 450 Kč na
3 měsíce, info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153
Železniční modeláři - od 12 let, čt, 700 Kč
Chobot - 7 - 10 let, zvířata - chov a péče o ně, st, 400 Kč
Chlupáči - pro děti 11 - 15 let se zájmem o zvířata a příro-
du, st, 400 Kč
Kynologický - pro pokročilé zájemce o práci se psy.
11 - 18, po, 450 Kč
Voříšci (začátečník) - pro zájemce o práci se psy - majite-
le pejska, 11 - 15 let, po, 450 Kč
Lesní svišti - od 8 let, příroda a její ochrana a výlety do
hor, st, 360 Kč 
Pampeliška - botanicko-přírodov., st, od 8 let, herbář, pěst.
květin, hry v přír., 360 Kč
Psí tlapky - od 10 let, nemají pejska, ale mají je rádi, péče,
návštěva psího útulku, po, 450 Kč, 
info: nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675
Kuchtík - 9 - 14 let, pro děvčata i chlapce. Základy vaření,
stolování, od 1.10. , 450 Kč
Break dance - 2 x týdně, 12 - 18 let, moderní taneční styl,
400 Kč
DNś crew - 2x týdně/2hod., 8 - 18 let, děv. i chl., street
dance, disko, moderna, 400 Kč
Electro dance - 2x týdně/2hod. pro chl. i dív. 9 - 18 let.
Netradiční taneční pohyb, 400 Kč
Schůzka s rodiči zájemců o taneční kroužky 11.9.
v 16 hodin.
Rarášek - 1x týdně/1,5 hod. Pro předškoláky od 5 let.
Cvičení, tanečky a pohybové aktivity přiměřené věku.
320 Kč (říjen - květen), info schůzka pro rodiče: 10.9., v 16
hod.
Sportík - od 4 let, st, pohybové hry a dovednosti, 240 Kč/8
měs., schůzka pro rodiče: 10. 9. 2012 v 16 hod.,1. schůzka
pro děti: 3. 10. 2012 
Učíme se s Medvídkem Pú - stř., angličtina hrou, malo-
váním a pohybem, od 4 let. 240 Kč/8 měs, info schůzka pro
rodiče: 10. 9. v 16 hod., zahájení 3. 10. 2012

Bijoux pro dívky od 7 let, výroba šperků, dárků, 400 Kč,
info schůzka pro rodiče: 11. 9. 2012 v 16 hod.
Krteček 2x týdně, 9 - 11, od října 2012
st, čt, 40 Kč/měs. - max. 15 členů, pro předšk. 4 - 6 let,
péče pedagogických pracovníků, rozvoj motoriky, výtvarná
činnost, hrátky se zvířátky, aj. Přihlášky vždy k 25. předeš-
lého měsíce. Info: e-mail: lucie.bitterova@svcha.eu,
mobil: 739 669 763
Next Aerobic Stylers mini I. - aerobic určený dětem od 5
do 8 let, základy aerobicu, účast na soutěžích v jednotlivcích
i v choreografiích. Info schůzka 9. 9. v 16 h, cena 600 Kč
Next Aerobic Stylers mini II. - aerobic pro děti 3. - 5. tříd,
základy aerobicu a účast na soutěžích v jednotlivcích
i v choreografiích. Nábor 12. 9. v 17 hod., s sebou: pití,
sportovní oblečení a sportovní obuv, cena 600 Kč 
Next aerobic Stylers mini I. - 1. a 2. tř, 
Next aerobic Stylers mini II. - 3 - 5. třída  
Základy aerobiku, účast na soutěžích v jednotlivcích
a v choreografiích. Cena 400 Kč, schůzka pro rodiče: 11. 9.
v 16 hod.
Next Aerobic Stylers I. - aerobic pro pokročilé, účast na
soutěžích. Nábor 10. 9. v 17 hod., s sebou: pití, sportovní
oblečení a sportovní obuv, cena 400 Kč
Kondiční aerobic - udržet si kondici a posílit tělo. Zdravá
výživa a redukce váhy. Cena 400 Kč/září - červen.
Info schůzka pro rodiče: 12. 9. 2012 od 16.00 do 16.30 hod.
Florbal - pro holky i kluky. 1. schůzka 18. 9. v 16.30 na ZŠ
1. máje, 300 Kč
Míčové hry - základy volejbalu, fotbalu, vybíjené, basket-
balu a spousta jiných her, od 18. 9. na ZŠ 1. máje, cena
300 Kč
Badminton - základy pro všechny kategorie. 500 Kč.
Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Stolní tenis - pro neregistr. hráče jakéhokoliv věku. 500
Kč. Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Sebeobrana - pro holky i kluky, 6 - 17 let. Cena 400 Kč.
Info pro rodiče: 13. 9. v 16 hod.
Up & down“ streetdance group mini - disko dance, disko
show a hip-hop, 6 - 12 let. 400 Kč, info pro rodiče: 11. 9.
v 16 hod.
Up & down“ streetdance group - disko dance, disko
show a hip-hop, 12 - 17 let. 400 Kč. Nábor: 7. 9. v 17.00
hod.
Sedmikrásky - mažoretky 6 - 17 let. 400 Kč/září, info pro
rodiče: 12. 9. v 16 hod.
Jazz dance - inspirace muzikály v rytmu jazzové hudby.
300 Kč, info pro rodiče: 12. 9. v 16.00 hod.
Dance, Dance - street dance, jako jsou například locking,
popping, wacking, MTV dance aj. 300 Kč, info pro rodiče:
12. 9. v 16 hod.
Scénický tanec - vyjádření příběhu, myšlenky nebo poci-
tu, od 10 let. Cena 300 Kč. info pro rodiče: 12. 9. 2012
v 16 hod. Info: Lenka Byrtusová, mob.: 603 438 726,
lenka.byrtusova@svcha.eu

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14,
Havířov-Město, tel. 596 811 031
LETEČTÍ MODELÁŘI: 6 - 18 let, pro začátečníky i pokro-
čilé, čt nebo pá, od 20.9., 600 Kč.
KUCHTÍCI-MLSOUNI: 6 - 15 let, pro děvčata i chlapce,
zvyky a stolování různých národů, od 20.9., 350 Kč,

(vlastní suroviny)
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI: 7 - 18 let, pro začátečníky
i pokročilé, plastik. modely letadel, soutěže, st, 19.9., 500 Kč
DŘEVOMODELÁŘI: pro kutily, 6 - 18 let, zájem o práci se
dřevem, st, od 19.9., 600 Kč
DIVADELNÍ KROUŽEK: 7 - 18 let, pohyb, řeč, výraz, scén-
ky, vystoupení st, od 19.9., 300 Kč
MODERNÍ DÍVKA: 7 - 15 let, oděvní a bytové doplňky, st,
od 19.9., 400 Kč
ŠIKULOVÉ pro 1. a 2. třídu i pro šikovné předškoláky,
práce s papírem, keramika, batika aj. čt, od 20.9., 400 Kč.
MODELKY A VIZÁŽISTKY (VIZÁŽISTÉ) 7 - 15 let. Zákla-
dy úpravy oblékání, vkus. Choerografie, módní přehlídky,
po, od 17.9., 300 Kč
AEROBIK: 9 - 15 let, út, čt, od 18.9., 300 Kč
ZÁKLADY HRY NA KYTARU - pro začátečníky i pokročilé,
individuální přístup, od 7 do 18 let., út, od 18.9. Kytary
možno zapůjčit v Asterixu. Cena 600 Kč
ANGLIČTINA: pro žáky ZŠ (SŠ) - doučování, příprava na
přijímací zkoušky, čt, od 20.9., 400 Kč
SLUNÍČKA: aerobic a pohybovky pro přípravku MŠ
- 2. třída, aerobik hravou formou, rytmika, út, od 18.9.,
300 Kč.
BARVÍNEK - od 5 let, malování, kreslení, divadlo, zpěv, hry,
soutěže, pobyt venku, út, 400 Kč  
LENTILKY - 6 - 8 let., soutěže, sport, výtvarka, tvoření
dárků, výzdoba pokojíčku, hry venku, 350 Kč      
BAREVNÁ PALETA - 6 - 12 let, výběr výtvarných technik,
práce s papírem, hlínou, malba, čt, 550 Kč      
HOPSALENKY - cvičení od 6 let, zaměření na tanec
disco, baletní i gymnastické prvky, pohybové hry a  soutěže
na uvolnění těla, st, 300 Kč        
TVOŘIVKY - výroba dárků a parády, trička, sklo, šperky,
papírové ozdoby do pokojíčku, keramika, 6 - 12 let, út, 500 Kč
KERAMIKA 1 - pro studenty učilišť, středních i vyšších
škol. Základy, výroba dárků a dekorací pro začátečníky
i pokročilé, po, 540 Kč/9 měs.
KERAMIKA 2, 3, - vhodné pro děti od 6 do 15 let, út nebo
st, 600 Kč
KERAMICKÝ KURZ - začátek čtyřměsíčního kurzu je
první týden v říjnu a první týden v únoru. Pondělky a stře-
dy, cena 600 Kč, info: lenka.vavreckova@svcha.eu
Elektro lego I. a II. od 7 let, cena 500 Kč
Lego robot - pro ty, kteří se své lego nebojí rozhýbat
pomocí PC, od 10 let, cena 500 Kč
Programování - odhal tajemství aplikací a základů progra-
mování, od 9 let, cena 450 Kč
Matrix - průřez vším z výpočetní techniky to je Matrix,
od 9 let, cena 450 Kč
Reloaded - kroužek pro loňské Matrixáky a ty, co mají
základy PC v malíčku, od 11 let, cena 450 Kč 
Klub PC her - strategie, střílečky, turnaje a vše co k tomu
patří, od 8 let, cena 400 Kč
Minecraft club - pro všechny fanoušky tohoto fenoménu,
cena 350 Kč
Šperk a bižuterie - od 6 do 18 let, výroba parády z tradič-
ních i netradičních materiálů, 550 Kč
Magic the Gathering - 10 - 18 let, zábavná karetní hra,
450 Kč
Kurz rozvoje výtvarného vidění - 550 Kč
Info: zdenek.keclik@svcha.eu

Středisko volného času Asterix         www.asterix-havirov.cz
nabízí ve školním roce 2012/13 dětem i dospělým kroužky a kurzy
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Taneční škola Horizonty
letos dovezla mnohá
ocenění a medaile

Zcela jednoznačně nejlepším byl letos v Horizontech
dětský tým. Se svou formací disco dance „To prostě nena-
ladíš" může se chlubit dvojnásobným titulem Mistra regio-

nu, dvojnásobným titulem Mistra Moravy a titulem Vice-

mistra České republiky Taneční skupiny roku. Nemalý obdiv

si však zaslouží i tým juniorský, který se pyšní rovněž dvoj-

násobným titulem Mistra regionu, titulem Vicemistra Mora-

vy a z Mistrovství České republiky si odvezl nádherné

3. místo, to vše rovněž s formací disco dance s názvem

„Swans“.

Pozadu však letos nezůstaly ani tanečnice hlavní věkové

kategorie, kterým se sice na regionálních kolech příliš

nedařilo, usilovnými každodenními tréninky, s ohromnou pílí

a dřinou se jim však nakonec podařilo dosáhnout na titul

2. vicemistra Moravy a na Mistrovství České republiky se

probojovaly až do vytouženého finále.

Nejen tyto úspěšné choreografie, ale mnohá další taneč-

ní díla měli fanoušci TŠ Horizonty možnost vidět v půli čer-

vna v celovečerní taneční show „Dancin’ my dream.
„Jsem na všechny své tanečníky velice pyšná, letos

dokázali, v co nikdo z nás ani nedoufal,“ uvedla vedoucí

Taneční školy Horizonty a hlavní choreografka Tereza Olša-
rová, která taneční školu převzala v roce 2009 po její zakla-

datelce Jaroslavě Jelínkové. „Doufám, že příští rok bude
ještě úspěšnější, než ten letošní, a že se nám někdy
v budoucnu povede dosáhnout i na tu nejvyšší příčku a stát
se opět mistrem České republiky.“ 

Taneční škola Horizonty stále přijímá nové členy,
každým rokem ve dnech 10. a 13. září 2012 pořádá taneční
nábory a děti z Havířova a okolí tak mají možnost stát se

součástí tohoto úspěšného tanečního souboru, naučit se

kráse tanečního umění a zažít s celou partou TŠ Horizonty
spoustu nových zážitků.

Co tomuto ocenění předcházelo a co nás vedlo k zapo-
jení do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola?
Naše škola umístěná v klidné okrajové části města Havířo-
va - v Životicích na ulici Zelená - je obklopena rodinnými
domky se zahradami, ovocnými sady a lesy. Název ulice,
prostředí školy, okolní příroda a pohyb v ní - to vše nás
přimělo zaměřit se na ochranu krásného prostředí v našem
nejbližším okolí nejen teoreticky v učebnách, ale hlavně
prakticky. Již několik let se zabýváme ekologickou výcho-
vou, dlouhodobě řešíme problematiku životního prostředí
a snažíme se zajistit ekologický provoz školy. Ke každo-
denním pohybovým aktivitám našich žáků o relaxačních
přestávkách slouží sportoviště před školou, k vyučování
a k činnosti v odpoledních hodinách školní zahrada
s přírodní učebnou. Naší první společnou akcí byla adopce
pandy červené v ZOO Ostrava. V rámci projektu ke Dni
Země jsme pravidelně organizovali Den činů a učili se třídit
odpad. Všechny děti takové akce moc bavily, proto jsme se
v roce 2011 zapojili do mezinárodního programu Ekoškola.
Ve třídách jsme si hlasováním vybrali zástupce, kteří měli
zájem pracovat v Ekotýmu. Deset žáků 1. až 5. ročníku se
s paní učitelkou pravidelně scházelo první čtvrtek v měsíci.

Vytvořili informační nástěnku Ekotýmu, koutek třídění odpa-

dů a shodli se na znění i výtvarném ztvárnění Ekokodexu.

Rozdělili se po dvojicích na týmy pro sledování třídění

odpadů, spotřeby vody, plynu a elektřiny. Ve spolupráci

s paní školnicí vše sledovali a zapisovali. Na schůzkách

Ekotýmu domlouvali, jak zlepšit prostředí školy, promýšleli

akce z plánu činností. Děti skvěle plnily úkoly - například

vyráběly popisky ke světlům, vodovodním kohoutkům, tis-

kárnám i počítačům s výzvou k šetření spotřebním materi-

álem a energiemi, tvořily z krabic koše na tříděný odpad,

plakáty na nástěnku, hodnotily spotřebu vody a energií, při-

pravovaly dotazníky a projekty na téma odpady, voda, ener-

gie, prostředí školy. Zlepšení školního prostředí a doplnění

zahrady je naším cílem pro následující dva roky.
Žáci vytvořili návrhy na úpravu školní zahrady. Altánek,
pocitový chodníček, hřiště, pískoviště  budou v příštím roce
doplněny o naučnou stezku, bylinkovou zahrádku a meteo-

stanici. Na společné třídní schůzce rodičů i na webových

stránkách školy jsme veřejnost průběžně informovali o pro-

bíhajících či připravovaných akcích v projektu Ekoškola.

K prověření ekologického provozu naší školy jsme zpraco-

vali v projektech všechna témata - vodu, energii, prostředí

školy a třídění odpadů. Za dva roky obětavé a aktivní práce

se nám podařilo postupně proměnit myšlení dětí, zamě-

stnanců školy i rodičů směrem k šetrnému a trvale udrži-

telnému stylu života. Vzdělávání v programu není jen teore-

tické, ale prostřednictvím praktických každodenních činnos-

tí se stává smysluplným. Děti přebírají zodpovědnost za

místo, kde žijí, a nové zkušenosti si přinášejí do svých

domovů. Mgr. Lenka Přikrylová

Nábor do atletiky
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 trenérů a pedagogů

■ výborné materiální zázemí (atletické hřiště a tělocvična s umělým povrchem, kompletní
atletické vybavení).

Kontaktní osoba: M. Ončová (tel.: 777 300 888), email: oncova@seznam.cz
Pro zájemce starší 10 let v kategorii žactva (10 - 15 let) možno kontaktovat J. Poláška

(tel.: 724 793 968), email: jendapol@centrum.cz, www.atletikahavirov.webnode.cz

PAMÁTNÍK ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE 
V HAVÍŘOVĚ-ŽIVOTICÍCH

Padlých hrdinů 47a, 736 01 Havířov-Životice,
tel. 596 434 138, zivotice@muzeumct.cz,

www.muzeumct.cz, www.muzeumtesinska.cz, 
otevřeno: po - pá  8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h

v červenci a srpnu je u nás vstup zdarma 
a navíc návštěvník obdrží publikaci 

Svědectví ze Životic

PO STOPÁCH ZLOČINU 

- prázdninová soutěž pro děti do 15 let
Vyhledávej ve svém okolí památníky, pomníky, hroby
či pamětní desky padlých a zavražděných v období obou
světových válek. Místo zdokumentuj (fotografie nebo vlast-

ní kresba, max. A4) a hotovou práci s kontaktními údaji
odevzdej na kterékoliv pobočce MT do 27. 9. 2012.

O vítězi rozhodne 1. října los.

DUCH A PĚST, PRÁCI ČEST! 
IDEOLOGICKÁ PROPAGANDA 

JAKO NÁSTROJ MANIPULACE S DAVY 
vernisáž výstavy 2. srpna 2012 v 10 h 

OKUPACE A ODBOJ NA TĚŠÍNSKU
- stálá expozice

11. 8. 10 - 11 h  
Pietní akt k uctění památky 

obětí životické tragédie

KOTULOVA DŘEVĚNKA, tel.: 602 709 731
Hálkova 4, 736 01 Havířov -Bludovice

e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

Otevřeno: út - pá  8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h
so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h

8.8. 13.30 - 15.30 h Hrníček z Bludovic
Malování vzorů bludovické keramiky - na A4 předtištěný
motiv hrníčku, džbánku. Pro děti porcelánový hrníček.

Akce pro děti a mládež.

29.8. 13.30 - 15.30 h  Ruční papír
Ukázka výroby ručního papíru na přáníčko, pro veřejnost.

Kvíz Co je to?
Vědomostní kvíz vycházející ze stálé expozice Kotulovy

dřevěnky, pro děti, kolektivy, veřejnost. Termín dle domluvy
- možno vypracovat jednotlivcem nebo ve skupinkách.

Na všechny akce materiál zdarma.

Po dvouleté aktivní práci si členové Ekotýmu ZŠ Zelená vyzvedli odměnu - svůj první titul. Stalo se
tak ve Valdštejnském sále Senátu PČR, kde jim zástupci Sdružení TEREZA, Ministerstva školství ČR
a Ministerstva životního prostředí ČR předali mezinárodní ocenění a vlajku Ekoškola.

Zelená vlajka Ekoškoly pro ZŠ Zelená
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STŘEDISKO MĚSTO - Haškova 1
DOUČOVÁNÍ
STOLNÍ TENIS ZAČÁTEČNÍCI
STOLNÍ TENIS POKROČILÍ   (100 Kč)
LEZECKÝ MLADŠÍ  (100 Kč)
LEZECKÝ STARŠÍ  (100 Kč)
MALÁ KOPANÁ 
SÁLOVÁ KOPANÁ (ZŠ 1. máje)
FLORBAL (ZŠ 1. máje)
ŠPRTEC
TANEČNÍ PODLOŽKY
TANEC (HIP-HOP, DISKO)   (100 Kč)
ŠIKOVNÉ RUCE
STRÁŽKYNĚ OHNĚ   (200 Kč) 
ŠIKULKY - RODIČE S DĚTMI  (300 Kč)
MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ (100 Kč)
VÝTVARNÉ AKTIVITY
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
UČÍME SE S POČÍTAČEM 
HRY NA PC
Cena zpoplatněných kroužků je na jedno polo-
letí, ostatní kroužky zdarma.
Vstupní celoroční registrační nevratný poplatek
do střediska činí 50 Kč

STŘEDISKO ŠUMBARK - Lomená 9
ŠIKOVNÉ RUCE
FLORBAL   (50 Kč)
FOTBAL-SÁLOVKA (na ZŠ Moravské)
ŠPRTEC
TAEKWONDO-NOVÁČCI
TAEKWONDO-POKROČILÍ
VYBÍJENÁ  A HRY V TĚLOCVIČNĚ
MINIMAŽORETKY  (200 Kč)
MAŽORETKY  KADETKY   (200 Kč)
MAŽORETKY JUNIORKY  (200 Kč)
IRSKÉ TANCE  

AEROBIC DĚTSKÝ
MODERNA-SHOW DANCE   (200 Kč)
MALÉ KREATIVKY
VĚTŠÍ KREATIVKY
MIX DANCE-STREET DANCE, HIP-HOP
PĚSTITELSKO - CHOVATELSKÝ KROUŽEK
(100 Kč)
ŠIKOVNÉ RUCE
MLADÝ MODELÁŘ (cena dle mat.)
KERAMIKA
VAŘENÍ   (120 Kč)
Cena zpoplatněných kroužků je na jedno polo-
letí, ostatní kroužky zdarma.
Vstupní celoroční registrační nevratný poplatek
do střediska činí 50 Kč

KLUB VALDOCCO - Lomená 9
ANGLIČTINA 
KLUB DESKOVÝCH HER 
DRAČÍ DOUPĚ  (100 Kč/pololetí)
FOTBAL  (20 Kč/trénink)
FLORBAL 
TÝMOVKY 
PONORKA ANEB ZAJEĎ NA HLUBINU 
VALDOCKÁ AKADEMIE DIVADLA,
IMPROVIZACE A MODEROVÁNÍ 
POSILOVNA (300 Kč/rok nebo 30 Kč jeden
trénink)

KLUB MAJÁK - B. Němcové 1207/3a
STOLNÍ TENIS ● FLORBAL ● SPORTOVNÍ
HRY ● BILIARD ● TANEČNÍ PODLOŽKY
● TANEC ● BREAK DANCE ● KAPELA
● HERNÍ ODPOLEDNE ● DRUMBENY
● MALOVÁNÍ ● KREATIVNÍ ODPOLEDNE
● DOUČOVÁNÍ ● PRÁCE S PC
● CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova:
V dětském oddělení knihovny na ul. Šrámkova
pokračují Prázdniny ve vesmíru. V srpnu si
můžete vyluštit zábavnou vědomostní soutěž
o drobné ceny "Za Lajkou, Gagarinem
a Armstrongem...", po celý srpen můžete v kni-
hovně či případně doma kreslit, jak by mohl
vypadat mimozemšťan, s kterým byste rádi
kamarádili (z dětských prací uspořádáme výsta-
vu) a pro ty, kteří nebudou zrovna mimo město
a mohli by se nudit, pořádáme ve středu
8.8. 2012 od 9 hod. zábavné dopoledne v kni-
hovně "Výlet do vesmíru", kdy si budeme
povídat, koukat, soutěžit a hlavně se bavit na
téma "vesmír".
Současně do konce srpna pokračuje výstava
dětských prací z projektu "Čtení a tvoření", na
letošní téma - Kreslíme knižní hrdiny Josefa
Lady.

Dětské odd. na ul. Svornosti:
Ve středu 22.8. v 10.00 hod. mají v nové budově
knihovny sraz všichni zájemci o detektivní službu.
Seznámíme se s významnými literárními detekti-

vy, naučíme se snímat stopy, identifikovat pacha-

tele a možná založíme detektivní agenturu.

Pobočka na ul. Seiferta:

Srpnové dny si jistě zpříjemníte v knihovně

zábavným testíkem Hádej. Kdo jsem…

Uhodnete postavu z knihy? Zvládnete ji nakres-

lit? Přijďte si každý týden pro novou otázku.

Pobočka Dělnická:

Také v srpnu se podíváme po světě s cestovní

kanceláří POHÁDKA. První výlet v rámci

prázdninových úterků nás čeká 7. 8. od 10.00 do

11.30 hodin. Zpět do Česka se vrátíme 28. 8. ve

stejném čase.

Občanská Dolní Datyně:

Také v Dolních Datyních působí cestovní kance-

lář POHÁDKA. První výlet v rámci prázdnino-

vých čtvrtků nás čeká 9. 8. od 10.00 do 11.30

hodin. Zpět do Česka se vrátíme 30. srpna 2012

ve stejném čase.

Akce pro dospělé:
Pobočka Šrámkova:

Do 31.8. 2012 můžete zasílat své fotografie do
soutěže pro amatéry Na sever, jih, po stopách
knih. Očekáváme fotografie, které vyjadřují

název nějaké knihy, nebo snímky míst, které

jsou spjaty s konkrétní knihou či autorem.
Své příspěvky zasílejte na adresu:
Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna,

Šrámkova 2, 736 01  Havířov-Podlesí 

nebo na e-mail: studovna@knih-havirov.cz.
Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní
údaje.

Blíže na webových stránkách MěK Havířov

www.knih-havirov.cz.
Až do konce srpna máte možnost zhlédnout ve
vestibulu knihovny výstavu fotografií člena

Fotoklubu Havířov Jiřího CZECHOWICZE
Příroda a v půjčovně pro dospělé výstavku knih

Prázdninové počteníčko.

Oddělení hudby a umění na ul. Svornosti:

Od pondělí 6.8. si můžete prohlédnout výstavu
výrobků klientů Centra ambulantních služeb

Santé Havířov s názvem Toulky světem.
Výstava potrvá do 14.9. a je přístupná v čase
provozní doby hudebního oddělení.

Městská knihovna Havířov

ZÁJMOVÉ ÚTVARY V CSVČ SV. JANA BOSKA 

NA ŠK. ROK 2012 - 2013

Vyvrcholením jarní sezony byl pro pěvecký
sbor Canticorum festival v Jihlavě. V rámci pří-
pravy na tento svátek sborového zpěvu se sbor
zúčastnil Festivalu Poodří Františka Lýska, týden
poté zazpíval domácímu publiku v rámci Noci
kostelů v havířovském kostele sv. Anny.

Následovala účast na 39. ročníku Těšínského
vokálního festivalu, pořádaném Maticí slezskou.
I zde posluchači ocenili výkon sboru velkým
potleskem.

"Poctivou celoroční přípravu jsme směřovali
na Festival sborového umění v Jihlavě," uvedl
sbormistr Vítězslav Soukup. "Tento festival je nej-
starší a nejprestižnější přehlídkou tohoto druhu
v České republice. Ve dnech 29. června - 1. čer-
vence se konal již 55. ročník této mezinárodní
akce. Za dobu existence na něm účinkovalo
odhadem 28 tisíc zpěváků."

Na třech festivalových koncertech se divákům
představilo sedm sborů, z toho dva zahraniční -
ze Srbska a Finska. Tyto koncerty doplnila sou-
těž komorních sborů a ateliér se společným
nácvikem sborové skladby, který čítal na 200
zpěváků. Koncerty se uskutečnily v kostele
Povýšení sv. Kříže, v Parku Gustava Mahlera
a v Domě kultury, kde probíhala i zmíněná sou-
těž. A právě této soutěže se zúčastnil i havířov-
ský sbor.

"Celý festival probíhal za úmorného vedra,

přesto jsme v soutěžním programu předvedli
dobrý výkon, který 5členná odborná porota oce-
nila „Stříbrným pásmem“. Festivalový maraton
jsme zakončili vystoupením na závěrečném kon-
certu v Parku Gustava Mahlera. Nedělnímu
dopoledni opět vládlo sluníčko a štědře zalévalo
svými paprsky účinkující i posluchače. Kromě
našeho sboru předvedli svůj program dva zahra-
niční účastníci - Akateeminen Laulu Helsinky
a Obilič Bělehrad," doplnil Soukup.

Pěvecký sbor Canticorum 
přivítá ve svých řadách nové zájemkyně 

o sborový zpěv. Zkouší každé úterý 
v aule KD P. Bezruče od 17.30 do 20.30 h.

www.sbor-canticorum.cz 

Ženský pěvecký sbor Canticorum při MKS Havířov
reprezentuje své město
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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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A Q U A A E R O B I C
na bazénu v Havířově-Šumbarku.

Více na www.aquaaerobic.ic.cz 

604 305 870 - K. Mahdalová1
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POZEMEK atraktivní prodám

v Soběšovicích u Žerman. přehrady.

Centrum obce, komplet. inž. sítě,

jížní svah. - 980m2 za 900 tis.czk

nebo 2 400m2 za 2.mil.czk.

☎ 732 370 917, 723 662 448 1
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