
Novým náměstkem pro hos-
podářský rozvoj primátora měs-
ta Havířova se s účinností od 6. 
března 2014 stal Pavol Jantoš 
zvolený do funkce zastupiteli na 
jejich jednání 5. března. K tomu-
to datu rezignoval na uvedenou 
funkci Petr Smrček, který se stal 
náměstkem Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

„Děkuji všem za spolupráci po 
dobu mé funkce, přeji všem do 
budoucna hodně dobré práce. V 
pozici zastupitele Havířova zůstá-
vám, věřím, že mi pracovní pro-
gram dovolí se jednání v Havířově 
zúčastňovat,“ řekl na zastupitelstvu 
Petr Smrček. 

Padesátiletý Pavol Jantoš je čle-
nem havířovského zastupitelstva a 
do 5. 3. 2014 zastával funkci hospo-
dářského náměstka Městské realit-
ní agentury, kde měl na starosti pro-
voz, údržbu a investice společnosti. 
Před tím 15 let pracoval v automo-
bilovém průmyslu. Má vysokoškol-
ské vzdělání, absolvoval technický 
obor na TU-VŠB. „Budu především 
pokračovat v realizaci rozpracova-

ných projektů v Havířově, ať již je 
to třetí etapa výstavby kanalizace v 
Životicích, rekonstrukce náměstí T. 

G. Masaryka na Šumbarku, revita-
lizace škol a další investiční akce,“ 
řekl Jantoš.  -woj-
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Úředníci budou jezdit elektromobilem

Pavol Jantoš. Foto: Josef Talaš

POZVÁNKA 
na jednání Zastupitelstva měs-
ta Havířova, které se uskuteční v 
pondělí 7. dubna 2014 od 13.00 
hodin v sále Kulturního domu Ra-
dost. Jednání je přístupné veřej-
nosti. Interpelace a dotazy občanů 
jsou zařazeny na konec programu. 
Upozorňujeme občany na nutnost 
předkládat příspěvky k vystoupení 
v písemné podobě.  -red-

Novým náměstkem primátora se stal Pavol Jantoš

K pracovním cestám mají 
úředníci havířovského magistrá-
tu možnost použít elektromobil, 
který město do užívání převza-
lo ve středu 26. února. Dobíjecí 
stanice bude sloužit nejen ma-
gistrátu, ale i veřejnosti.

Klíče od auta si od zástupce 
energetické společnosti ČEZ pře-
vzal tajemník havířovské radnice 
Milan Menšík. „Auto máme v dlou-
hodobém pronájmu do listopadu 
příštího roku, dobíjení na stanici, 
která je vedle budovy radnice, nás 

přijde na 150 korun měsíčně,“ řekl 
k provozu Milan Menšík. 

Užívání automobilu na elektric-
ký pohon v Havířově je součástí 
projektu Elektromobilita ČEZ, je-
hož cílem je podpořit rozvoj této 
dopravy v České republice. „Jsme 
rádi, že se Havířov stal naším 
partnerem. Město si vyzkouší pro-
voz elektromobilu a my věříme, 
že to přispěje nejen k propagaci 
elektromobility jako čisté dopravy, 
ale také jejímu dalšímu rozšiřo-
vání,“ uvedl manažer útvaru čisté 
technologie ČEZ Tomáš Chmelík. 

Náměstek primátora 
Havířova Petr 

Smrček 
k 

jeho slovům dodal: „V Havířo-
vě dlouhodobě posilujeme různá 
opatření vedoucí ke zlepšování ži-
votního prostředí, elektromobil je 
alternativou pohonu podobně jako 
autobusy na zemní plyn, které po 
městě jezdí.“

Zaměstnanci magistrátu bu-
dou vozidlo využívat k cestám 
na kratší vzdálenosti při místních 
šetřeních v rámci své pracovní 
náplně. Havířov je zároveň jediné 
město v okrese, kde je elektromo-
bily možné dobíjet. Stanice slouží 
potřebám magistrátu i veřejnosti. 
Nabíjecí stojan je umístěn na par-
kovišti u budovy radnice, stanice 
je samoobslužná. 

V Moravskoslezském kraji nyní 
jezdí v barvách projektu šest elek-
tromobilů, využívá je mimo jiné i 
Krajský úřad v Ostravě nebo město 
Ostrava. V kraji jsou k dispozici 4 
dobíjecí stanice a další jsou připra-
vovány. V České republice je cel-
kem 35 veřejných dobíjecích stanic, 
jsou v provozu v Praze, Plzni, Os-
travě, Trutnově, Havířově, Hradci 
Králové nebo ve Vrchlabí. V rámci 
pilotního projektu jezdí v zemi něko-
lik desítek elektromobilů.  -woj-

Průmyslová zóna je otevřená
V rámci 8. ročníku konference prů-
myslová krajina, kterou pořádalo 24. 
března 2014 v Horní Suché Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 
byla odpoledne ve 14.30 slavnostně 
otevřena Průmyslová zóna Dukla, 
kterou si účastníci konference a dal-
ší hosté a představitelé měst a obcí  
mohli prohlédnout. Podrobné informa-
ce o průmyslové zóně a jejím uvedení 
do provozu přineseme v příštím čísle 
Radničních listů. -red-
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Už 22. ročník mezinárodní 
soutěže studentek středních 
škol Miss Reneta 2014 pořádá 
letos Střední škola Havířov-
-Prostřední Suchá ve spolu-
práci s Klubem přátel školy a 
Městským kulturním středis-
kem Havířov. 

Záštitu nad konáním akce pře-
vzali hejtman Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák i primátor 
statutárního města Havířov Zde-
něk Osmanczyk. Finálový večer 
je na programu 4. dubna 2014 od 
19.00 hodin v havířovském Kul-
turním domě Leoše Janáčka. 

Do finále se probojovalo cel-
kem 14 dívek ze středních škol, 
konkrétně 12 finalistek a dvě ná-
hradnice, které vzešly z castingů 

na Slovensku, v Polsku a samo-
zřejmě v České republice. Fina-
listky byly vybrány od listopadu 
2013 do letošního ledna postup-
ně v Žilině, Katovicích a také v 
Praze a Havířově. Z vybraných 
soutěžících je 10 dívek z České 
republiky, 3 jsou ze Slovenska a 
jedna je Polka. Prezentace jed-
notlivých finalistek Miss Rene-
ta 2004 mohou zájemci najít na 
www.missreneta.cz

Soutěžící středoškolačky se 
před náročným finálovým veče-
rem zúčastňují tří několikaden-
ních soustředění, na kterých 
mimo jiné nacvičují choreografii a 
4 disciplíny, které uvidí návštěv-
níci finálového večera přímo v 
sále nebo prostřednictvím přímé-

ho přenosu TV Polar či na inter-
netu.  Letošní ročník probíhá pod 
názvem Galerie snů a v průběhu 
večera se budou vyhlašovat tituly 
Miss Reneta foto, Miss Reneta 
internet, Miss Reneta publikum a 
vítězný titul odborné poroty Miss 
Reneta 2014. Večerem bude pro-
vázet Jan Čenský, v programu 
vystoupí Josef Laufer, Gabriela 
Gunčíková, Vladimír Hron a řada 
dalších zajímavých hostů.

V současné době stále probíhá 
na webových stranách www.mi-
ssreneta.cz hlasování o titul Miss 
Reneta internet, hlasování skončí 
3. dubna 2014 o půlnoci. Finálo-
vý večer je vyprodán, lze jej ale 
sledovat prostřednictvím jmeno-
vaných médií.  Libor Lenčo

Blíží se finále Miss Reneta 2014

Havířovské policisty posílí
kolegové z jiných měst

FEBIOFEST 2014 promítá také v Havířově
Opět po roce zahajuje svoji pouť 

letos již XXI. Mezinárodní filmový 
festival Febiofest a jeho vybrané 
snímky se po skončení projekce 
v Praze ve dnech 20. - 28. března 
přesunou do dalších měst v Čes-
ké republice v rámci regionálních 
ozvěn. Do Havířova - jediného z 
měst v Moravskoslezském kraji 
- přináší Febiofest moravskoslez-
ská regionální televize Polar.

Do křesla čestného předsedy třia-
třicetičlenné komise FEBIOFESTU 
usedne letos Theodor Pištěk - slavný 
český kostýmní výtvarník, malíř, drži-
tel Oscara za kostýmy k Formanovu 
filmu Amadeus, Césara za kostýmy k 
filmu Valmont i Českého lva za dlou-
hodobý umělecký přínos českému 
filmu. Hosty festivalu v Praze budou 
například francouzský režisér a ani-
mátor Sylvain Chomet, norský herec 
s Downovým syndromem Svein An-
dré Hofsø Myhre nebo finská hereč-
ka Kati Outinen. Sylvian Chomet je v 
České republice známý především 
díky filmu Trio z Bellevile, pozornosti 
ale neunikl ani jeho Iluzionista.  

Herec Svein André Hofsø Myhre je 
hlavním představitelem filmu Detek-
tiv Down, který budete mít možnost 
navštívit v rámci regionálních ozvěn 
právě v Havířově. A finská herečka 
Kati Outinen byla za roli v českém 
filmu Klauni nominována na České-
ho lva za nejlepší ženský herecký 
výkon ve vedlejší roli. Na Febiofestu 
se představí také v hlavní roli česko-
-finského filmu Láska, soudruhu! 

V havířovském kině Centrum je 
připraveno se jmenovaným Detekti-
vem Downem celkem osm snímků. 
V pátek 11. dubna představí zmíně-
ná Láska, soudruhu! Romantická 
komedie se odehrává v roce 1962 v 
Helsinkách a vypráví příběh o ztra-
cené a znovu nalezené lásce mezi 
modistkou Elsou a českým jazzma-
nem Janem. 

V repertoáru Febiofestu 2014 jsou 
mimo jiné také 4 snímky, které zís-
kaly 13 nominací na Oscara. V Ha-
vířově máte možnost jeden z nich 
vidět a bude jím film Vášeň mezi 
řádky - love story ze života Char-
lese Dickense, který získal jednu 

nominaci. Režie se ujal herec Ralph 
Fiennes. 

Kino Centrum nabídne 12. a 13. 
dubna  také film v romantickém ko-
mediálním duchu Brasser ie Roman-
tika belgického režiséra Joela Vanho-
ebroucka, horror Přežijí jen milenci v 
režii Jima Jarmusche s Tomem Hid-
dlestonem a Tildy Swinton v hlavních 

rolích. „Co se stane, když vám jedno-
ho dne přistane ve schránce rukopis 
o vašem životě, který jste mohli žít, 
aniž jste o tom věděli“  je příběhem 
snímku Velmi neklidné léto rumunské 
režisérky Ancy Damianové. Nabídku 
doplňuje historický film Ranhojič a 
psychologické drama  Neznámý od 
jezera. Jaroslav Korytář

Při příležitosti Dne učitelů, který ka-
ždoročně v České republice připadá 
na 28. březen - výročí narození Jana 
Amose Komenského, převezmou 
pedagogové i žáci a družstva za svoji 
práci a vzornou reprezentaci ocenění  
z rukou představitelů města Havířo-
va. Celoměstské oslavy svátku učite-
lů se uskuteční 27. března 2014 od 
16.00 hodin ve Společenském domě.
Poděkování za dlouhodobou nad-
standardní pedagogickou činnost 
obdrží pět pedagogů havířovských 
základních a mateřských škol, za pří-
kladnou reprezentaci budou oceněni 
žáci základní školy a havířovských 
gymnázií a také žákovský kolektiv a 
družstvo.  -red-

Součástí Febiofestu je stane také havířovské promítání.  Foto: Archiv

Učitelé i žáci
převezmou ocenění 

Lidé, kteří mají zájem o činnost dobro-
volníka ADRY, chtějí se podělit o svůj 
volný čas a nápady, zve organizace 
ADRA na školení, které se uskuteč-
ní 15. dubna 2014 od 16.00 hodin v 
prostorách Denního stacionáře So-
ciálních služeb města Havířova na 
Moskevské ulici 1103.
Denní stacionář a pobytová služba-
-respitní péče jsou jedním ze zaříze-
ní havířovských sociálních služeb a 
dobrovolníci ADRY se tady scházejí 
od loňského podzimu. Účastní se 
skupinových aktivit, povídají si, hrají 
společenské hry, doprovázejí seniory 
na procházkách nebo se zapojují do 
společenských akcí. 
V případě zájmu navštivte webové 
stránky www.adrahavirov.cz, volejte 
732 509 400 případně pište na hana.
cadova@adra.cz.  -red-

ADRA proškolí nové 
dobrovolníky

Havířovští policisté budou 
posíleni  v dohledné době o 11 
kolegů odjinud. 

„Jedná se o přesun policistů - 
tedy běžnou praxi - kdy zodpo-
vědný služební funkcionář řeší 
bezpečnostní problematiku na 
celém svěřeném území,“ napsal 
havířovskému primátorovi kraj-
ský policejní ředitel Tomáš Ku-
žel. 

Jeho dopis je reakcí na žádost 
havířovských zastupitelů a vede-
ní statutárního města o navýšení 
počtu mužů zákona alespoň o 
třicet, který primátor Zdeněk Os-
manczyk na policejní ředitelství 

do Ostravy poslal po lednovém 
jednání zastupitelů města. 

Krajský policejní ředitel Tomáš 
Kužel ve svém dopise primátora 
Havířova ujišťuje, že bezpeč-
nostní situaci v celém regionu 
věnuje maximální pozornost a 
permanentně vyhodnocuje i situ-
aci na Havířovsku. „Po řádném a 
pečlivém zvážení všech aspektů 
jsem rozhodl o navýšení policistů 
územního odboru Karviná o pět-
atřicet,“ píše Kužel a doplňuje, 
že tito budou přijímání v průběhu 
letošního roku. Část uvedeného 
počtu nastoupí k výkonu služby 
také pro Havířov a okolí.  -woj-

Desetidenní pobyty žáků prvního 
stupně sedmi havířovských základ-
ních škol v Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy úspěšně pokračují. Z pláno-
vaných jedenácti pobytů, se jich do 
této chvíle uskutečnilo šest s účastí 
439 dětí a pedagogů. Pobyty zajišťuje 
havířovská cestovní kancelář v Kelt-
ské salaši Ebeka. 
Dětem se líbí krásná příroda a čisté 
prostředí, spokojené jsou se stravou 
i vstřícností a ochotou personálu sa-
laše. Učitelé pro žáky organizují en-
vironmentální vzdělávání a připravují 
pro děti každodenní pestrý a zajímavý 
program. Děti tak získávají nejen klad-
ný vztah k přírodě a životnímu prostře-
dí, ale jejich pobyt v horách přispívá ke 
zlepšení jejich zdravotního stavu. 

Ozdravné pobyty havířovských 
žáků úspěšně pokračují
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Chystá se rekonstrukce autobusového nádraží v Havířově
Rozsáhlou rekonstrukci auto-

busového nádraží spočívající ve 
vybudování nové výpravní bu-
dovy, nástupních a výstupních 
míst a jejich zastřešení i poříze-
ní nových informačních tabulí 
o odjezdech autobusů chystá 
dlouholetý provozovatel autobu-
sové dopravy společnost ČSAD 
Havířov. 

Dopravce tím chce zpříjemnit a 
zmodernizovat zázemí pro cestující 
veřejnost i občany Havířova. Finan-
cování projektu je zajištěno z vlast-
ních zdrojů společnosti za přispění 
města Havířova jako akcionáře pře-
pravní firmy. 

Projekt bude realizován v šesti 

etapách včetně příprav a zpracová-
ní projektové dokumentace, které 
již proběhly, do roku 2016 a je vy-
číslen na 123 miliony korun. Na jaře 
začnou demolice vybraných objektů 
a sítí na ploše autobusového nádra-
ží na Podlesí. Původní výpravní bu-
dova „rotunda“ dnes již neodpovídá 
potřebám cestujících ani dopravce, 
zastoupí ji moderní objekt. 

Na dobu výstavby je zpracován 
koordinační plán k zachování do-
pravy, ve kterém budou cestující 
průběžně informováni o odjezdo-
vých plochách jednotlivých linek. 
Plný autobusový provoz bude za-
chován po celou dobu stavebních 
prací. Jakub Vyvial, ČSAD Havířov

Od 14. 4. 2014 bude pokračovat svoz BRKO. Svoz bude prováděn od 6.00 hod. ráno, proto je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové nádobě 
den předem. Svoz bude organizován v níže uvedených termínech:
Městská část  Bludovice – sběrný den pondělí
14.4., 22.4.,28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6. , 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 
22.9.,29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11.
Městská část  Prostřední Suchá, Dolní Suchá – sběrný den úterý
15.4., 24.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7.,  5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 
30.9., 7.10., 14.10.,21.10., 29.10., 4.11.
Městská část  Dolní Datyně – sběrný den čtvrtek
17.4., 24.4., 30.4., 9.5., 15.5., 22.5., 29.5.,  5.6., 12.6., 19.6., 26.6.,  3.7., 10.7., 17.7., 24.7.,     31.7.,  7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 
25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11.
Městská část  Životice, Město, Šumbark – sběrný den pátek
18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5.,  6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.
Upozorňujeme občany, že pytle na svoz biologicky rozložitelného odpadu jsou určeny především na nezkompostovatelný bioodpad 
ze zahrad a kuchyní. 

SVOZ BRKO (biologicky rozložitelné odpady) u rodinných domků ve městě Havířově v roce 2014

Vizualizace ukazuje, jak bude za pár let vypadat nové havířovské au-
tobusové nádraží.  Foto: Archiv

Jarní úklid v lokalitě Šumbark a Prostřední Suchá organizačně zajistí město Havířov ve spolupráci se společností RPG. Ve dnech 25. - 27. 
dubna 2014 budou do jmenovaných lokalit přistaveny velkokapacitní kontejnery pro úklid starého nábytku, harampádí a dalších nepo-
třebných věcí. Město zajistí vývoz kontejnerů i potřebný počet veřejně prospěšných pracovníků, kteří budou v okolí kontejnerů udržovat 
pořádek. Společnost RPG nechá do jmenovaných částí města rovněž přistavit velkokapacitní kontejnery. Úklidy se velmi osvědčily už v 
minulosti, proto v nich obě strany budou pokračovat i letos.  –woj-

Na Šumbarku i v Prostřední Suché proběhne jarní úklid 

Strávit čas v příjemném pro-
středí a přitom si potrénovat pa-
měť, zahrát si různé hry, naučit 
se ovládat mobilní telefon, zís-
kat poznatky z oblasti 
studené kuchyně - to 
vše komunitní cent-
rum AS na Seiferto-
vě ulici čp. 8 v Haví-
řově - Městě nabízí 
místním seniorům. 
Cílem pracovníků 
Komunitního centra 
Armády spásy v Havířově 
je, aby senioři nezůstávali sami 
doma a mohli si například popo-

vídat ve společnosti vrstevníků. 
Na zaměstnance centra se lidé 
mohou obracet s různými pro-
blémy i starostmi, které je tíží. 

Pracovníci centra jim po-
skytnou pomoc a podpo-
ru v řešení různých zále-
žitostí. Všechny služby 
jsou lidem poskytovány 
bezplatně dle zásad dis-
krétnosti. Jedná se o so-

ciálně aktivizační služby 
registrované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. Telefon-
ní číslo do centra je 773 770 175 
nebo 773 770 176.              -red-

Komunitní centrum AS pomáhá seniorům

Farní sbor Slezské církve evan-
gelické a. v. v Havířově-Suché zve o 
„Velkém týdnu“ na následující boho-
služby:

Zelený čtvrtek 17. 4. 2015 od 
15.00 hodin ve sborovém domě na 
ulici Budovatelů 3.

Velký pátek 18. 4. 2014 od 16.30 

hodin v kostele v Havířově-Prostřední 
Suché na ulici Stará.

Velikonoční neděle 20. 4. 2014 od 
7.45 hodin ve hřbitovní kapli v Horní 
Suché.

Hlavní služba boží je od 8.45 hodin 
v kostele v Havířově-Prostřední Su-
ché na ulici Stará. -red-

Pozvání na bohoslužby

Nové zásady se osvědčují
Nové zásady pro přidělová-

ní svých bytů uplatňuje město 
Havířov od září loňského roku. 
Městské byty spravuje Městská 
realitní agentura, s jejímž ředi-
telem Pavlem Mertou o novém 
způsobu přidělování bytů hovo-
říme.

Proč by si měli lidé prona-
jmout městský byt v Havířově?

Těch důvodů je několik. Jed-
nak jsou to ceny nájmu, které jsou 
pevné a diferencované jen tech-
nickým stavem domu - záleží, zda 
je zateplen, má vyměněná okna a 
podobně. Musím také podtrhnout 
velmi dobrou úroveň správy by-
tového fondu za přispění správců 
jednotlivých domů a v neposlední 
řadě to, že Havířov je město se 
spoustou zeleně a vším, co lidé 
potřebují k žití.

Jaké benefity město novým 
nájemníkům nabízí?

 Benefity jsou poskytovány pro 
určité lokality a konkrétní byty, 

které na nového nájemníka čeka-
jí déle třeba z důvodu sníženého 
zájmu o daný byt. Spočívají ve 
slevách nájmu na určitou dobu 
nebo i v prominutí nájmu na dobu 
jednoho měsíce. Noví nájemníci 
si nemusejí předplatit nájemné na 
půl roku, ale platí pouze služby a 
nájem měsíčně a také kauce na 
byt je novému zájemci o bydlení 
v městském bytě snížena na po-
lovinu.

Osvědčily se nové zásady pro 
přidělování městských bytů, 
jaké jsou první zkušenosti?

První zkušenosti ukazují na to, 
že nové zásady se projevují klad-
ně, pronájmy bytů se rozbíhají s 
tím, že město si plní základní po-
vinnost ve výběru těch, kteří tady 
budou bydlet - třeba co do per-
spektivy zaměstnání. Navíc nový 
systém umožňuje i příliv obyvatel, 
kteří doposud s trvalým bydlištěm 
v Havířově nebyli, zaznamenává-
me zájem z okolí.  -woj-



Hodina vlastivědy začala v 
pátek 28. února ve třídě 5. A na 
Základní škole Školní 2 poněkud 
netradičně. Sedm dětí ve třídě 
přivítalo ve vyučování havířov-
ského primátora Zdeňka Osman-
czyka, který si s nimi přišel po-
povídat a odpovědět jim osobně 
na otázky, které mu žáci napsali 
ve svém dopise loni na podzim. 

„Jsem rád, že jsem mezi vás 
mohl přijít a máme tak šanci popo-
vídat si mimo jiné o tom, co se vám 
v našem městě líbí a co naopak ne-
líbí,“ zahájil setkání primátor s dopi-
sem dětí v ruce.

Debata se točila kolem havířov-
ského autobusového stanoviště i 
nádražní budovy, kterou děti po-
važují za nehezkou podobně jako 
její okolí. Tady jim primátor Zdeněk 
Osmanczyk vysvětlil, že se připra-
vuje rekonstrukce autobusového 
nádraží na Podlesí a také, že měs-
to má s Českými drahami připraven 

projekt na výstavbu Dopravního 
terminálu, který zahrnuje i změnu 
vzhledu budovy nádraží v Havířově 
a především jeho okolí. Děti se také 
ptaly na hřiště pro ně, povídaly, že 
chodí do opraveného kina, které se 
jim moc líbí, říkaly, že je dobře, že 
je v Havířově tolik kytiček, stromů a 
zelených ploch. 

„Dopis jsme se panu primátorovi 
rozhodli napsat v hodině vlastivědy, 
kde se vlastně s tímto námětem v 
páté třídě pracuje,“ vysvětlila vznik 
psaníčka učitelka vlastivědy Hana 
Benešová. Podle ní bylo rozhodnutí 
spontánní a děti jsou mile překva-
peny, že se za nimi primátor města 
vydal. „Je to pro ně zase jiné zpes-
tření vyučování,“ dodala. Všichni 
žáci na závěr návštěvy dostali drob-
né dárky od města včetně pěkné 
encyklopedické knížky. „Určitě hod-
ně čtěte, je to pro život důležité,“ 
rozloučil se s dětmi první muž měs-
ta. -woj-
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VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION HAVÍŘOV
PAVLOVOVA 583/2, HAVÍŘOV – MĚSTO, telefon 596 813 456, e-mail: havířov@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz, bezbariérový vstup 

Havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk přišel odpovědět na otázky 
žáků ze ZŠ Školní přímo do jejich třídy. Foto: Archiv

Primátor odpověděl na dopis žákům osobně

VYŘEŠ zločin – STOPA! Výsta-
va potrvá do 31. května 2014

Interaktivní výstava zapůjčená 
z Mendelova muzea v Brně Vás 
aktivně vtáhne do děje řešením 
fiktivního detektivního příběhu za 
pomocí pracovních listů. Při objas-
ňování vraždy se dozvíte mnoho 
zajímavostí z historie i současnosti 
vědeckých kriminalistických metod. 
Seznámíte se s trasologií, dakty-
loskopií, analýzou vláken, s meto-
dami určování DNA, pitevními pro-
tokoly, toxikologií a mnoha dalšími 
zajímavostmi z oboru kriminalistiky. 
Součástí výstavy je také film, vytvo-
řený specialisty z kriminalistického 
ústavu.

Doprovodné programy:
24. 3. – 29. 4. Velikonoční deko-

race
9. ročník výtvarné soutěže pro 

školy i jednotlivce s hodnocením 
veřejnosti, přijďte podpořit svého fa-
vorita. Práce doneste do VS Musai-
on do 1. 4. Vše bude vystaveno do 
29. 4. Oznámení výsledků a předání 
cen 29. 4. Projekt je finančně podpo-
rován statutárním městem Havířov

9. 4. ve 12:30 hod.   Austrálie – 
země zaslíbená

Přednáška Petry Vojtíškové pro 
SŠ i veřejnost – obrazová prezenta-
ce, ukázky domorodých hudebních 
nástrojů s možností si je vyzkoušet

10. 4. 2014 v 8:30, 9:30 a 10:30 

hod. Zvířátka, rostlinky a jejich děti
Přednáška s besedou pro děti 

MŠ. Těšit se můžete opět i na živá 
zvířátka

11. 4. 2014 v 8:30 hod.  Veliko-
noce v lidové tradici

Přednáška etnografky Muzea 
Těšínska Mgr. Lucie Kaminské po-
řádaná pro ZŠ             v rámci tzv. 
zvykoslovného roku

15. 4. 2014   Velikonoce – řeme-
slné dílny

Ukázky práce s možností vlastní-
ho tvoření. Projekt je finančně pod-
porován statutárním městem Haví-
řov, vstup zdarma

16. 4. 2014   Velikonoce – ma-
lérečky

Ukázky práce s možností vlastní-
ho tvoření. Projekt je finančně pod-
porován statutárním městem Haví-
řov, vstup zdarma.

24. 4. 2014 v 8:30, 9:30 a 10:30 
hod. Zvířátka, rostlinky a jejich děti

Přednáška s besedou pro děti 
MŠ. Těšit se můžete opět i na živá 
zvířátka

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ JE 
NUTNÉ VELKÉ SKUPINY PŘE-
DEM OBJEDNAT - Děkujeme za 
pochopení

Otevřeno:
ÚT až PÁ  8 - 12 a 12:30 - 16:30
SO  9 - 13, NE 13 - 17
Vstupné na výstavy dle platné-

ho ceníku MT

• Střední škola technických oborů 
na Lidické ulici v Havířově-Šumbarku 
přistoupila v rámci zavádění moder-
ních trendů ve výuce k vyučování 
odborné angličtiny formou e-learnin-
gu. Zajímavá forma výuky umožňuje 
rozšířit žákům jejich odborné zna-
losti. Škola už druhým rokem spolu-
pracuje s firmou Centre for Modern 
Education, která se zabývá tvorbou 
nejmodernějších výukových pro-
gramů. Havířovská střední škola na 
Lidické využívá jako jedna z mála 
škol v ČR program Automotive Lan-
guage Training pro výuku u tříletého 
oboru Automechanik a zamýšlí jej v 
budoucnu zavést také u čtyřletého 
oboru Autotronik.

• Celé Česko mohlo v pořadu Ši-
kulové odvysílaném letos 23. února 
na Déčku vidět šikovné děti ZŠ Kpt. 
Jasioka, jak vyrábí dekorace, pomůc-
ky a hračky před objektivem kamer. 
Natáčení probíhalo už v polovině 

ledna a děti při něm spolupracovaly s 
jedenáctičlenným televizním štábem 
včetně moderátorů. Výrobky z natá-
čení zdobí školní vestibul, z natáčení 
jsou pořízeny fotografie a všem účast-
níkům zůstaly příjemné vzpomínky 
a zážitky, které možná některé děti 
ovlivní při příští volbě povolání.

• V duchu olympijských kruhů pro-
bíhal letošní únor na Základní škole 
Školní, a to v rámci prevence sociálně 
patologických jevů. Třídní kolektivy 
všech ročníků mezi sebou soutěžily 
například v přeskoku přes lana, ve 
volejbale nebo štafetovém běhu. Rov-
něž se besedovalo o historii olympij-
ských her a žáci se mimo jiné dově-
děli, že barvy olympijských kruhů patří 
nejčastěji se vyskytujícím barvám vla-
jek zúčastňovaných zemí. Poděková-
ní patří Mgr. Martině Sládkové, která 
celou akci na škole organizovala. 

• Okresní kolo konverzační soutěže 
v angličtině hostila v polovině února 

Základní škola 1. máje v Havířově. 
Žáci základních a středních škol  po-
dle věku soutěžily v několika kategori-
ích a soutěžící starších kategorií, kteří 
se umístili na prvních místech, budou 
reprezentovat v březnovém krajském 
kole. V Ostravě tak v soutěži repre-
zentují mimo jiné Roman Nowak z ha-
vířovské základní školy s polským ja-
zykem vyučovacím a také Alexandra 
Václavová z havířovského Gymnázia 
Studentská.

• Pražská herecká skupina Medvěd 
zavítala v únoru ke studentům „horní-
ho“ Gymnázia v Havířově. Představe-
ní v anglickém jazyce prezentovalo 
průřez ranou historií Anglie a byl to 
průřez nejen zábavný, ale především 
poučný, a studentům dodal chuť pro-
niknout ještě hlouběji do dějin Albionu. 
Divadelní představení mimo jiné při-
blížilo, jak významný vliv měla invaze 
anglosaská a normanská na vývoj an-
glického jazyka.

• Vyzkoušet si práci v týmu a naučit 
se spolupracovat dostali šanci žáci 
8. A třídy ZŠ Žákovská v hodině an-
glického jazyka. Četli si o velrybách 
a pandách a poté pracovali různým 
způsobem s textem. Nakonec dostali 
za úkol zpracovat na čtené téma sku-
pinový projekt včetně textu a případně 
obrázkových příloh. V dalších hodi-
nách angličtiny pak společnou práci 
žáci navzájem odprezentovali. Anglič-
tina touto zábavnou formou je hodně 
bavila a těší se případně na další ta-
kové hodiny.

• Olympijský karneval uspořádala 
v únoru ZŠ a MŠ v Dolních Datyních, 
který si přítomné děti užívaly v karne-
valových maskách. Děti soutěžily ve 
skoku přes gumu, v tanci a odpoví-
daly na všetečné vědomostní otázky 
přítomného klauna Hopsalíka. Bohatý 
program doplňovala tombola pro děti 
i jejich dospělý doprovod, nechyběla 
hudba ani pohoštění.  -red-

Krátce z dění v havířovských školách
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Harmonogram přistavení VP kontejnerů - duben  2014
Stanoviště kontejnerů 
1. 4. – 3. 4. 2014 - Tajovského, 
Moskevská (park), E. Destinnové, 
Svážná, Fryštátská, Školní (při 
vjezdu z ul. Petřvaldská)  
4. 4. –  7. 4. 2014 -  U Topolů, 
U Pískovny, Na Pavlasůvce (žel.
stanice), Na Stezce, Na Pola-
nech, Padlých hrdinů (obchod) 
8. 4. – 10. 4. 2014 - Kpt. Nálepky, 

Dl.třída (zdr. stř.), Slovanská, To-
čitá, B. Němcové, Odlehlá
11. 4. – 14. 4. 2014 - Na Pavla-
sůvce, U hřiště, Nový Svět (ZO), 
Hraniční, Květná, Podélná (Osin-
ky), 
15. 4. – 17. 4. 2014 - A. S. Puški-
na, Na Nábřeží (let.kino), ČSA, 
Kpt. Jasioka (ZŠ), Kosmonautů, 
Okrajová 41 

18. 4. – 22. 4. 2014 - 1. Máje, Al-
šova, Hálkova, P. Bezruče, Gen.
Svobody, Lazecká
22. 4. – 24. 4. 2014 - Dvořákova, 
Petřvaldská (pož. zbroj.), Na Do-
lanech, U Parkoviště, Želivského, 
Ostrovského
25. 4. – 28. 4. 2014 - Jedlová,  
Švabinského,  Místní, Družstev-
nická, Školní (u garáží), M.Puj-

manové, Frýdecká (Stružník)
Upozorňujeme občany, že kontej-
nery jsou určeny pouze k odklá-
dání objemného odpadu (např. 
nábytek, koberce). Ostatní dru-
hy odpadů (nebezpečný odpad, 
použité elektrozařízení, staveb-
ní odpad) je nutno odvážet do 
sběrných dvorů - na ul. Karvinská 
nebo ul. Jarošova. -red-

Rozšíření technologických ka-
pacit pro provoz informačních 
systémů a ukládání dat a doku-
mentů v digitální podobě je cílem 
projektu, který od roku 2011 rea-
lizuje Magistrát města Havířova. 

Robustní datové úložiště po-
skytne úřadu města Havířova i 
obcím v jeho správním obvodu 
kapacity pro ukládání dat elek-
tronických spisových služeb, in-
ternetových prezentací města a 
také kvalitní provoz hostovaných 
aplikací. Realizací projektu, který 
končí letos v červenci, dojde ke 

zvýšení výkonnosti státní správy 
a také ke zjednodušení komuni-
kace obyvatel s pracovníky ma-
gistrátu.

Náklady na realizovaný projekt 
jsou 29,5 milionu korun, z nichž 
maximálně 85 procent bude spo-
lufinancováno z prostředků Ev-
ropské unie v souladu s Integro-
vaným operačním programem. 

Projekt má název „Cent-
rum ICT služeb na Magist-
rátu města Havířova“, reg.č. 
CZ.1.06/2.1.00/09.07346

 Eva Havlů

Projekt zajistí rozšíření kapacit informačních systémů

Klesající počet obětí dopravních nehod 
v roce 2013 byl zaznamenán opět nejen 
celorepublikově, ale i na území našeho 
města. Zatímco v roce 2012 zahynulo na 
silnicích ČR 681 osob a Policie ČR šetři-
la 81 404 nehod, loni počet obětí klesl na 
583, ale nehod bylo šetřeno více - 84 398.
Podobně tomu bylo na území města Ha-
vířova. V roce 2012 jsme zaznamenali 2 
smrtelné nehody a Policie ČR šetřila 337 
nehod, loni počet obětí klesl na jednu, ale 

nehod bylo 360. Tragická nehoda, při níž zemřel člověk, se stala 9. září 
na křižovatce ulic Dlouhá třída a 1. máje, kde třiadvacetiletý řidič pod 
vlivem drog srazil osmapadesátiletého chodce, který svému zranění na 
místě podlehl.
Na území našeho města došlo ke zvýšení počtu dopravních nehod mezi 
vozidlem a chodcem, proto se zvýšil počet těžkých zranění. Tyto nehody 
jsou nejčastěji z důvodu nekázně řidičů motorových vozidel, ale i chodci 
mají často na nehodě svůj podíl, z důvodu svého tmavého oblečení a 
absence reflexních doplňků.
Nejrizikovější místa Havířova v souvislosti s dopravními nehodami v 
roce 2013
Na počtu dopravních nehod má největší podíl komunikace I/11, vedoucí od 
velké okružní křižovatky, přes Hlavní třídu, Dlouhou třídu, ul. 17. listopadu a 
ul. Těšínskou směr Těrlicko. Na této komunikaci bylo Policií ČR šetřeno loni 
49 nehod z celkových 360, které se staly území Havířova.

Další úseky:
ul. Dělnická     - 29 nehod
- ul. Na Nábřeží     - 9 nehod
- ul. U Skleníků     - 9 nehod
- „velký“ kruhový objezd u vlakového nádraží  - 7 nehod
- parkoviště u Tesca     - 6 nehod 
- parkoviště u Globusu     - 6 nehod
- parkoviště u Kauflandu (autobusové nádraží)  - 6 nehod 
- parkoviště u Kauflandu (OBI)    - 5 nehod 
- křižovatka Orlovská X Vodní    - 5 nehod
Počet dopravních nehod na všech komunikacích města Havířova 
v letech 2012 – 2013
    2012 2013   ROZDÍL
celkem DN 337 360 + 23
usmrceno 2 1 - 1
těžce zraněno 11 22 + 11
lehce zraněno 120 121 + 1
zaviněno řidičem mot. vozidla 296 307 + 11
zaviněno řidičem nemot. vozidla 18 16 - 2
zaviněno chodcem 8 12 + 4
nepřiměřená rychlost 55 40 - 15
nesprávné předjíždění 3 5 + 2
nesprávný způsob jízdy 191 204 + 13
nedání přednosti 65 74 + 9
vliv alkoholu 24 33 + 9
Roman Skácel, místopředseda Komise Rady města Havířova pro BESIP

Dopravní nehodovost na území města Havířova v roce 2013

Statutární město Havířov prodá nebo pronajme pozem-
ky a stavby v katastrálním území Dolní Suchá v nově 
budovaném polyfunkčním území bývalého Dolu Dukla.
Účel pronájmu nebo prodeje: podnikání. 
Zóna je určena pro výrobu a sklady nevyžadující pás-
mo hygienické ochrany  s možností umístění občan-
ského vybavení komerčního typu v souladu s územ-
ním plánem.
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce 
statutárního města Havířova a na 
stránkách města www.havirov-city.
cz
Informace podá odbor správy ma-
jetku MMH, tel. 596 803 310.

Statutární město Havířov prodá nemovitosti - objekt re-
staurace Padlých hrdinů č. p. 144 na pozemku parc. č. 
2538/1 a pozemky parc. č. 2538/1, 2538/2, část obce Ži-
votice, k. ú. Bludovice.
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce sta-
tutárního města Havířova a na stránkách města www.
havirov-city.cz
Informace podá odbor správy majetku MMH, tel. 596 803 
241. Možnost prohlídky nemovitostí  lze dohodnout na 
telefonních číslech 596 808 146, 596 808 125.

VÝZVA
Žádáme nájemce hrobových míst 
na hřbitovech na území města Ha-
vířova, u kterých nastala změna 
příjmení nebo bydliště, aby tuto 
skutečnost nahlásili Pohřební 
službě a správě pohřebišť ARON, 
Národní tř. 1541/14a, Havířov-
-Město, telefon 536 815 131.   -red-

Jagár pořádá VI. folklorní (ne)ples
Na VI. folklorní (ne)ples, který se 
koná 12. dubna 2014 od 18.30 ho-
din v Domě PZKO v Bludovicích, 
zve příznivce cimbálová muzika Ja-
gár z Havířova. K tanci a poslechu 
zahrají cimbálovky Wajdovci, Friš, 
Lipka, Vonička a Jagár a také Jazz 
quartet Fly Agaric. Více informací 
na www.jagar.cz.  -red-
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Do poslední chvíle utajené vystoupení nekorunovaného krále české de-
chovky Josefa Zímy ozvláštnilo oslavy 5. výročí nástupu prvního klienta 
do havířovského Domova seniorů, střediska Helios. Setkání uživatelů 
domova, jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců a hostů se uskuteč-
nilo v sobotu 15. února, slavit přišla i paní Mária Drozdová, která se 2. 
března před pěti lety stala zcela první uživatelkou Heliosu. Poděkování 
patří všem, kteří se na organizaci slavnostního odpoledne podíleli - od 
kuchařek, přes sociální pracovnice, údržbáře, personál zdravotního útva-
ru až po vedení Domova seniorů Havířov.  Foto: Archív

Tradiční kulturně společenskou 
událostí našeho města je každo-
ročně také Reprezentační ples 
statutárního města Havířova se 
zajištěním organizační, provozní a 
programové části večera Městským 
kulturním střediskem Havířov.
Slavnostní přípitek členů vedení 
města a tóny věhlasného Strausso-
va valčíku „Na krásném modrém 
Dunaji“ v podání členů MOONDAN-
CE orchestru pod vedením Martina 
Kumžáka byly důstojným otevřením 
večera. Tito hudebníci za doprovo-
du vokalistek, včetně známé zpě-
vačky Dashy, také obstarali hudbu 
k tanci a poslechu pro celý ples. 
Atmosféru podtrhl hodinový vstup 
zpěváka populární hudby Michala 
Davida; zazněly známé české hity 
a návštěvníky plesu tak doslova 
ovládla jeho přirozená muzikálnost 
a radost z hudby. Hudebními vstu-
py zpestřil program po půlnoci také 
Petr Vondráček, který celý ples pro-
vázel slovem. Oku lahodící i inspi-
rativní byly ukázky standardních

a latinsko-amerických tanců v po-
dání mistrovských párů z klubu Ja-
roslava Kuneše, úžasné pak vsuv-
ky pro nás neobvyklých karibských 
tanců mistrů světa Jakuba Mazů-
cha a Michaely Gatěkové. Soudě 
dle ohlasů mnohých ze tří stovek 
návštěvníků se ples vydařil, hosté 
se příjemně bavili do čtvrté hodiny 
ranní.
Nepostradatelnou částí plesu byla 
také tombola. V hlavní, půlnoční, 
tombole bylo vylosováno všech 
15 atraktivních a hodnotných cen, 
jež věnovaly významné osobnosti, 
firmy a společnosti. Dalším typem 
šťastného losování na letošním re-
prezentačním plese byla průběžná 
tombola dalších více než 70 krás-
ných výher. Výtěžek z prodeje těch-
to losů ve výši 31 790 Kč bude po 
odečtení zákonné povinnosti daňo-
vého odvodu věnován rozhodnutím 
Rady města Havířova na humani-
tární účely. 
 Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka 
MKS Havířov

Ohlédnutí za Reprezentačním plesem 
města Havířova

Klienti Luny si reprezentační ples užili
V historii Domova seniorů Luna 

se první reprezentační ples jeho 
uživatelů konal 26. února 2014. 
Krásná výzdoba proměnila oby-
čejnou jídelnu v nádherné místo 
vrcholící plesové sezony, které 
ocenili nejen uživatelé domova, 
ale také zaměstnanci zařízení 
a spousta hostů plesu. Pozvání 
přijali mimo jiné primátor města 
Zdeněk Osmanczyk a vedoucí od-
boru sociálních věcí havířovského 
magistrátu Bernarda Urbancová. 
Zavítali také klienti a zaměstnanci 
ze střediska Helios a také členové 
Svazu tělesně postižených s paní 
Martou Bajerovou.

Na přípravě výzdoby i občerstve-
ní se s elánem a nadšením podíleli 

také klienti domova, mnozí z nich 
na plese přivítali také své známé 
a příbuzné. Na improvizovaném 
tanečním parketu bylo při písních 
skupiny Evy band stále plno a živo. 
Poděkování za pěkné zážitky patří 
sponzorům krásných a hodnotných 
cen i seniorům, kteří obohatili celko-
vou úroveň setkání, nebo také ma-
žoretkám Dixi, které bez nároku na 
odměnu zpestřily kulturní program 
reprezentačního plesu.  

Uznalé pohledy a jiskra v očích 
klientů Domova seniorů Luna Ha-
vířov jsou pro všechny organizá-
tory největším oceněním a potě-
šením. 

 Eva Kudláčková, vedoucí 
sociálního útvaru DS Luna

Bezmála dvě stovky zájemců 
ze všech klubů seniorů na území 
Havířova se ve čtvrtek 27. února 
zúčastnily svého již tradičního 
plesu v budově PZKO v Havířo-
vě-Bludovicích, který ve spolu-
práci s odborem sociálních věcí 
havířovského magistrátu senioři 
pořádali už potřetí. Podíleli se 
na přípravě sálu, výrobě i prodeji 
kotilionů, přípravě občerstvení, 
zajišťovali pořadatelskou službu i 
službu v šatně, spolupracovali v 
kuchyni i při závěrečném úklidu 
objektu.

Ples havířovských seniorů měl 
tradičně bohatou tombolu, do 
níž každý z klubů přispěl jednou 

cenou. Další ceny pak věnovali 
sponzoři, například manželé Os-
manczykovi, Milada Halíková a 
Monika Havlíčková, Havířovská 
teplárenská společnost, Technic-
ké služby Havířov, Lékárna For-
tuna, společnost Galtop a spo-
lečnost Zámek Havířov, uživatelé 
Santé a Domova seniorů Havířov, 
Sociální služby města Havířova, 
Horské lázně Karlova Studánka 
a společnost Jaroslava Konečná.

K tanci i poslechu hrála hudeb-
ní skupina Tango od vedením ka-
pelníka Kamila Tomana, v progra-
mu vystoupily děti Mateřské školy 
Lipová a folklorní soubor Vonička 
Havířov.  Petra Pospíšilová

Třetí ples havířovských seniorů se vydařil

Na plese v Luně vládla senzační nálada. Foto: Josef Talaš

Místo pobytu: Horské lázně Karlova 
Studánka, s. p.
Termín pobytu: 16.6. - 22.6. 2014
Spoluúčast na úhradě pobytu: 
2.000,- Kč
Stravování:  stravu tvoří plná penze 
(snídaně, oběd, večeře)
Podmínky pobytu: 
• občané s trvalým bydlištěm na 
území města Havířova k datu zápisu 
i k datu odjezdu na pobyt
• poživatelé starobního nebo inva-
lidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně
• občan je osobou se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením (průkaz ZTP) 
nebo osobou, která je podle zákona 
o sociálních službách považována 
pro účely příspěvku na péči za osobu 
závislou na pomoci jiné osoby ve II. 
stupni závislosti
• v případě nenaplnění kapacity je 
možná účast občana, která je oso-
bou se zvlášť těžkým zdravotním po-
stižením s potřebou průvodce (prů-

kaz ZTP/P) nebo osobou, která je 
podle zákona o sociálních službách 
považována pro účely příspěvku na 
péči za osobu závislou na pomoci 
jiné osoby ve III. a IV. stupni závis-
losti
• v případě nutného doprovodu musí 
osoba doprovázející splňovat první 
dva body.
   f) Obsahová náplň pobytu a organi-
zační zajištění:   
• aktivizační program, dle potřeb za-
psaných seniorů za přítomnosti zdra-
votníka a pracovníka odboru sociál-
ních věcí jako koordinátora pobytu. 
    g) ZÁPIS: dne 15. dubna 2014 od 
8.00 do 10.00 hodin (do naplnění 
kapacity) v budově Magistrátu měs-
ta Havířova, odbor sociálních věcí – 
budova F, 1. patro, kancelář č. 110.
Další informace poskytne p. Po-
spíšilová 596 803 162 , Magistrát 
města Havířova, odbor sociálních 
věcí – budova F, 1. patro, kancelář 
č. 110.  -red-

Rekondičně-ozdravný pobyt pro seniory se zdravotním postižením
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KINO CENTRUM

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA
8. 4. v 19 h. - KDPB - pro skupinu HAA  

David Foley: SMRTELNÁ VRAŽDA
15. 4. v 19 h. - KDPB - pro skupinu HAC 

Carlo Goldoni: BENÁTSKÁ  VDOVIČKA
SCENA POLSKA

22. 4. v 19 h. - KDPB - pro skupinu HAP - Lucy Prebble: ENRON
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KULTURNÍ DŮM RADOST

KD LEOŠE JANÁČKA
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14. 4. v 16.30 h. - loutkový sál KDPB

Ing. Vojtěch Dirner: 165. výročí VŠB
Pořádá Klub přátel hornického muzea pobočky Havířov
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KINO CENTRUM - velký sál             Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

P - premiéra   � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os     � sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os  Sleva pro důchodce

� Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace � 596 808 011, pokladna � 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.
� Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace � 597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
� Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace � 596 411 277, pokladna otevřena PO - PÁ 14 - 18 h.
� Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace � 596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce � 596 812 049 
� Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město � pokladna � 597 317 599 otevřena od 8.00 do 20.30 hodin
� KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov � www.mkshavirov.cz � Vstupenky v předprodeji v pokladnách MKS Havířov. V den konání akce

1 hodinu před začátkem - pouze v místě konání. Rezervace vstupenek jsou přijímány vždy od 2. dne zahájení prodeje v trvání nejdéle 7 dní. 
V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o. a Edenred cz, s.r.o.

1. - 2. 4. v 15.30 h.
ZVONILKA A PIRÁTI 3D P
Animovaný, USA 2013, 78´. Zvonilka
s přáteli podnikne dobrodružnou výpravu
na záchranu unesené kamarádky.

�� 205 Kč
1. - 2. 4. v 17.45 h.
YVES SAINT LAURENT P
Životopisné drama, Francie 2014, 110´.
V Paříži roku 1957 mladý návrhář Yves
Saint Laurent začíná pracovat u Christiana
Diora. O pár let později vytváří svou vlastní
módní značku a obrací svět módy vzhůru
nohama! ��150 Kč
1. - 2. 4. ve 20.00 h.
NOE 3D P
Katastrofický, USA 2014, 134´. „Tento
příběh vypráví o konci světa a o druhé nej-
slavnější lodi v historii, hned po Titaniku“,
říká režisér Darren Aronofsky, který zažil
úspěch se svým předchozím filmem Pí
a jeho život. �� 180 Kč
2. 4. v 9.00 h.
PAMÁTKÁŘI
Válečný, USA 2014, 112´. Poslední velký
příběh druhé světové války. Hvězdnou
sestavu záchranářů uměleckých pokladů
světa vede George Clooney.   50/100 Kč

3. - 5. 4. a 7. - 9. 4. v 15.30 h.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D
Animovaný, rodinný, USA 2013, 109´.
Adaptace klasické pohádky Hanse
Christiana Andersena oceněná dokonce
dvěma Oscary! �� 120 Kč
3., 4., 7. a 8. 4. v 17.45 h.
CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO 
AVENGERA 3D P
Akční, USA 2014, 128´. První Avenger žije
poklidně v ústraní Washingtonu a snaží se
přizpůsobit modernímu světu. Když ale
dojde k útoku na jeho kolegu, začne se
zaplétat do pavučiny intrik, které ohrožují
celý svět. �� 205 Kč
3., 4., 6. - 9. 4. ve 20.00 h.
NEED FOR SPEED 2D P
Akční, krimi USA 2014, 130´. Vražda
v průběhu automobilových závodů musí být
vyřešena. Natočeno podle nejslavnější
počítačové hry, které bylo prodáno přes
140 miliónů kusů! �� 140 Kč

6. 4. v 10.00 h.
MALÝ NEMO: DOBRO-
DRUŽSTVÍ V DŘÍMKOVĚ
Animovaný, Japonsko 2014, 84´. Jednou
v noci je malý Nemo ve spánku přemístěn
létající veverkou do zázračného Dřímkova.

30 Kč

6. 4. v 16.30 h.
POJEDEME K MOŘI
Předpremiéra s delegací
Rodinný, Česko 2014, 90´
Jedenáctiletý Tomáš dostane k narozeni-
nám kameru a rozhodne se natočit svůj
první film. Kamera ale umí odhalit
i nepříjemné věci a aniž to tuší, narazí na
rodinné tajemství. Režijní prvotina populár-
ního herce Jiřího Mádla, který film osobně
uvede. �� 170 Kč
9. 4. v 9.00 h.
KRÁSNO
Krimi, komedie, Česko 2014, 100´. Osobitá
černá komedie ve stylu bratrů Coenových
nás zavede nad město Šumperk, kde se
nachází jezero Krásno.             50/100 Kč

9. 4. v 17.30 h.
2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA
PROJEKT 100
Sci-fi, Velká Británie/ USA 1968, 147´.
Mytologický příběh o vývoji inteligence od
primátů až k superpočítači jménem HAL.
Oceněno Oscarem. Ve filmu zazní skladby
Chačaturjana, Ligetiho i Strausse.

80/100 Kč
10.,14. - 16. 4. v 15.30 h.
RIO 2 3D P
Animovaná komedie, USA 2014, 101´.
Vítejte opět v džungli! Vzácní modří pa-
poušci se rozhodnou vyrazit na rodinný
výlet do amazonské džungle a vzít s sebou
i neposedné děti. Během výpravy se musí
vyhnout ďábelským plánům, které na ně
zosnuje mstivý kakadu.

�� 180 Kč
10.,14. - 16. 4. v 17.45 h.
POJEDEME K MOŘI P
Rodinný, Česko 2014, 90´. 
(Popis filmu viz 6. 4.)�� 150 Kč

10., 14. - 16. 4. ve 20.00 h.
NONSTOP P
Akční, USA/ Francie 2014, 106´. Pracovník
ochranky, který doposud neměl žádný pro-
blém s bezpečností letadel, je náhle bom-
bardován výhružnými esemeskami s poža-
davky na astronomické výkupné. Neznámý
terorista také oznámí, že bude likvidovat
jednotlivé cestující, pokud nedostane
peníze. V tu chvíli je na palubě objevena
první mrtvola... �� 130 Kč

13. 4. v 10.00 h.
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Pohádková fantasy, Velká Británie 2008,
102´. Malá Maruška se vydá z Měsíčního
zámku zachránit magický svět. Pomůžou jí
kouzelný jednorožec a silný lev?    30 Kč

16. 4. v 9.00 h.
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Romance, USA 2014, 118´. V čase delším
než jedno století se odehrává v mýtickém
New Yorku příběh odvěkého konfliktu
dobra a zla.                           50/100 Kč

RIO 2 3D 17. - 20. 4. v 15.30 h.
RIO 2 2D 21. - 23. 4. v 15.30 h.
Animovaná komedie, USA 2014, 101´.
Vítejte opět v džungli! Vzácní modří pa-
poušci se rozhodnou vyrazit na rodinný
výlet do amazonské džungle a vzít s sebou
i neposedné děti. Během výpravy se musí
vyhnout ďábelským plánům, které na ně
zosnuje mstivý kakadu.

�� 3D 180 Kč, 2D 130 Kč

17. - 20. 4. v 17.45 h.
BABOVŘESKY 2
Komedie, Česko 2014, 110´. Úsměvný
obrázek Zdeňka Trošky ze života současné
vesnice, nad kterou bdí mladý farář se
zvláštním jménem... �� 150 Kč
17. - 23. 4. ve 20.00 h.
3 DNY NA ZABITÍ P
Akční thriller, USA 2014, 113´. Postarší
agent tajné služby chce odejít do důchodu
z důvodu nebezpečné choroby. Zaměstna-
vatelé mu ale nabízejí přístup k experimen-
tálnímu léku, pokud splní poslední nebez-
pečný úkol. �� 160 Kč
20. 4. v 10.00 h.
KRÁLOVSTVÍ KOČEK
Pohádka, Japonsko 2012, 75´. Děvčátko,
které se ocitne v kočičím království, se
snaží zachránit kocoura Barona.    30 Kč

23. 4. v 9.00 h.
YVES SAINT LAURENT
Životopisné drama, Francie 2014, 110´
V Paříži roku 1957 mladý návrhář Yves
Saint Laurent začíná pracovat u Christiana
Diora. O pár let později vytváří svou vlastní
módní značku a obrací svět módy vzhůru
nohama!                                50/110 Kč

24. - 28. a 30. 4. v 15.30 h.
ŠMOULOVÉ 2
Animovaná komedie, USA 2013, 105´.
Tentokrát zlý čaroděj Gargamel vytvoří pár
nezbedných stvoření podobných Šmoulům,
tzv. Neplechy. �� 130 Kč
24., 25., 28. a 30. 4. v 17.45 h.
NEKONEČNÁ LÁSKA P
Romantické drama, USA 2014, 104´. Lásce
mezi privilegovanou dívkou a charismatic-
kým chlapcem nepřejí rodiče. A jak narůstá
jejich tlak, tak narůstá i vzdor mladé dvoji-
ce. �� 140 Kč
24., 25., 28.  a 30. 4. ve 20.00 h.
THE AMAZING 
SPIDER – MAN 2 3D P
Fantasy, akční, USA 2014. Být Spider-
Manem je skvělé! Prohánět se mezi mrako-
drapy, být s milou Gwen a mít pocit skuteč-
ného hrdiny. Někdy je ale zapotřebí ochrá-
nit Newyorčany před padouchy, kteří ohro-
žují město. Když se objeví Electro musí
čelit soupeři, který je silnější než on sám.

�� 205 Kč

27. 4. v 10.00 h.
OGGY A ŠKODÍCI
Animovaná komedie, Francie 2013, 80´.
Velká dobrodružství kocoura Oggyho
a malých švábů, kteří spolu vedou věčnou
bitvu s vtipem, nápaditostí a zábavou pro
všechny.                                        30 Kč
27. 4. v 17.45 h.
Kanonizace papeže Jana Pavla II.
MÁME PAPEŽE
Vážná komedie, Itálie/ Francie 2011, 104´.
Proč se nástupce zemřelého papeže
odmítá ujmout funkce? Humorný pohled na
volbu papeže, která je zakrytá rouškou
tajemství.                                    100 Kč

27. 4. ve 20.00 h.
Kanonizace papeže Jana Pavla II.
POSLEDNÍ VRCHOL
Dokument, Španělsko 2010, 82´. Španěl-
ský kněz s velkou zálibou v horolezectví se
vydává na vrchol hory Moncayo. Je to jeho
poslední výstup před setkáním s Bohem.

100 Kč
30. 4. v 9.00 h.
BABOVŘESKY 2
Komedie, Česko 2014, 110´. 
(Popis filmu viz 17. - 24. 4.)

50/110 Kč

5. 4. v 18.45 h.
Satelitní přenos v HD rozlišení
LA BOHÉME (BOHÉMA) P
Pucciniho příběh tragické lásky mezi
křehkou Mimi a jejím milencem.
Nejhranější kus v historii Metropolitní
opery.                                      320 Kč

OZVĚNY 
FEBIOFEST 2014
12. 4. v 16.00 h.
BRASERIE ROMANTIKA
Komedie, Belgie 2012, 97´. Čtyřicátnice
Pascaline vede malou rodinnou restaura-
ci. Jednoho večera se objeví diplomat
Frank, její dávná láska z mládí. Rozjede
se vztahové drama opepřené černým
humorem.
12. 4. v 18.30 h.
NEZNÁMÝ OD JEZERA
Drama, Francie 2013, 97´. Provokativní
snímek, který komentuje současnou virtuální
dobu. Ve třech dějových liniích budeme
svědky seznámení, sexuálního partnerství

a vyvrcholení. vše bez hudebního doprovo-
du a opakujícím se místem děje - jezerní
pláž, přilehlý les a blízké parkoviště.

13. 4. v 16.00 h.
LÁSKA, SOUDRUHU!
Romantická komedie, Finsko/ Česko/
Norsko 2013, 100´. Módistka Elsa má
svůj život pod kontrolou, dokud neprojde
dveřmi jejího obchodu muž, kterého
kdysi milovala. Vše začalo v Helsinkách
roku 1982.
13. 4. v 18.30 h.
DETEKTIV DOWN
Komedie, Norsko/ Česko/ Dánsko 2013,
90´. Hlavní postava filmu provozuje
detektivní kancelář, ale nikdo mu nesvěří
žádný případ. Robert je totiž postižen
Downovým syndromem. Nakonec ale
jeden případ dostane. Zmizel legendární
bruslař a příbuzní potřebují záměrně
neschopného detektiva. Část filmu byla
natočena i v Praze.             

Jednotné vstupné 89 Kč

26. 4. v 18.45 h.
Satelitní přenos v HD rozlišení
COSI FAN TUTTE 
(TAKOVÉ JSOU VŠECHNY)   P
Opera o věrnosti, lásce a svádění  v obsa-
zení mladých pěveckých hvězd.     320 Kč
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KINO CENTRUM - malý sál                 

P ř i p r a v u j e m e :
1. 5. náměstí Republiky
MÁJOVÉ SLAVNOSTI
6. 5. v 19 h. - velký sál KDPB
N. V. Gogol: ŽENITBA
Divadlo Na Jezerce Praha:
R. Holub, B. Hrzánová ad.
Vstupné: 360,- 330,- 280 Kč

FARMÁŘSKÉ TRHY
- nám. Republiky
PÁ 16. 5. 9.00 - 16.00 h.
SO 17. 5. 9.00 - 12.00 h.

16. 5. v 10.30 h.
velký sál KD Leoše Janáčka 
GALAKONCERT 
TALENT 2014
Finále soutěže amatérských
zpěváků populární hudby.

17. 5. v 15 h. - loutkový sál KDPB
VODNICKÁ POHÁDKA
Divadlo Mrak Havlíčkův Brod

21. 5. v 19 h. - KD Radost
Klavírní trio Ensemble
Moravia
23. 5. v 19 h. - KD Radost 
JIŘÍ ERLEBACH 
„ďábelský houslista“
Excelentní vystoupení v podání 
havířovského virtuosa. 
28. 5. v 19 h. - KDLJ
JANÁČKOVA 
FILHARMONIE OSTRAVA
Koncert v rámci „ROKU ČESKÉ HUDBY“.
29. 5. - 31. 5. - SD
VÝSTAVA KAKTUSŮ
A SUKULENTŮ
29. 5. v 17.30 h. - KDPB
TANTRA A TAO
přednáška Dominika Tetíka

26. - 31. 5. - nám. Republiky
Havířovská lípa 
s novou tváří

KD P. Bezruče 
Restaurace Varieté
� 596 808 017
www.restaurace-variete.cz

KD Radost 
Klub Pavilon
� 776 765 151
www.restauraceradost.cz
• pá, so vždy od 20.00 hod.

hrajeme k tanci

KD L. Janáčka  
Kavárna Jenůfa 
� 773 451 111
www.kavarnajenufa.cz
Jazz club
termíny koncertů na
www.jazzclub-havirov.com

Společenský dům  
Bar Co kdyby......
� 608 748 297
AKČNÍ NABÍDKY na
www.cokdyby.cz
Prestige club Oldies & POP

� 596 811 518                                       
www.facebook.com/PrestigeClubMuza

Kino Centrum  
Kinokavárna � 597 317 596
www.facebook.com/pages/Kinokavárna-
Centrum
• filmová představení rodinného typu
POPCORN BAR - POPCORN
vždy 1 h. před filmovým představením!

GALERIE CENTRUM - 1. - 28. 4. 2014 od 8 do 22 h. - VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ

Z důvodu přesunu termínů premiérových filmů distributorem - změna programu vyhrazena

31. 3. a 2. 4. v 18.00 h.
31. 3. až 2. 4. ve 20.30 h.
VEJŠKA
Komedie, Česko 2014, 85´. Uchazeč o studium
na UMPRUM se bezhlavě zamiluje do krásné
spolužačky. V hlavní roli Jiří Mádl a Tomáš Vorel
ml.                                                      100 Kč

3. - 6. 4. v 18.00 h.
JASMÍNINY SLZY
Smutná komedie, USA 2013, 98´. Žena, které
zdánlivě nic neschází, se ocitne na prahu těžké
osobní krize. Nový začátek hledá ve slunném San
Franciscu. Letošní Oscar pro Cate Blanchettovou
v hlavní roli.                                            110 Kč

3. - 6. 4. ve 20.30 h.
KOLEJE OSUDU P
Životopisné drama, Velká Británie 2013, 116´.
Britský důstojník jako japonský zajatec stavěl za
druhé světové války barmskou železnici, která
dostala přezdívku „železnice smrti“. Hrají Colin
Firth a Nicole Kidman. 100 Kč

7. - 9. 4. ve 20.30 h. 9. 4. i v 18 h.
(NE)ZADANÍ P
Romantická komedie, USA 2014, 94´. Trojice nej-
lepších přátel se bojí porušit slib, který si
vzájemně dali. Kamarádi jsou přece důležitější
než holky, nebo ne?                             100 Kč

10., 14. - 16. 4. 
v 18.00 h. a ve 20.30 h. P
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
Hudební, USA 2013, 92´. Velká hvězda Justin
Bieber na pódiu i mimo něj. Pravdivý portrét zpě-
váka obklopeného skandály nám ukáže, kdo
všechno může být hudební hvězdou!        110 Kč

17. - 20. 4. v 18.00 h.
DLOUHÁ CESTA DOLŮ P
Komedie, Velká Británie 2014, 96´. Čtyři neznámí
lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše
věžáků, oblíbeném místě sebevrahů, a zde
uzavřou dohodu platnou minimálně do svatého
Valentýna. Filmová verze bestselleru Nicka
Hornbyho.                                            110 Kč

17. - 20. 4. ve 20.30 h.
VALČÍK PRO MONIKU P
Drama, Švédsko 2013, 105´. Oslnivá kariéra
a následný tvrdý pád na dno svých možností.
Filmový portrét švédské zpěvačky Moniky
Zetterlund, která v roce 1963 zpívala v soutěži
Eurovision song.                                   100 Kč

21. - 23. 4. ve 20.30 h. 
21. 4. a 23. 4. také v 18.00 h.
TRANSCENDENCE P
Sci-fi, USA 2014, 118´. Odborník z výzkumu
umělé inteligence (Johnny Depp) se snaží vytvo-
řit myslící stroj. Extrémisté se to ale snaží zasta-
vit.                                                      110 Kč

28. a 30. 4. ve 20.30 h.
30. 4. také v 18.00 h.
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komedie, Velká Británie 2014, 100´. Šéf hote-
lového personálu nečekaně zbohatne.  Exkluzívní
zábava v šestihvězdičkovém provedení! 100 Kč

DOKUMENTÁRNÍ KLUB
7. 4. v 18.00 h.
NÁVRAT AGNIESZKY H. P
Vzpomínkový dokument, Polsko/ Česko 2013,
77´. Polská režisérka, držitelka Oscara a bývalá
asistentka Andrzeje Wajdy vzpomíná nejen na
dobu svých filmových studií v Praze v druhé polo-
vině šedesátých let minulého století.

28. 4. v 18.00 h. P
LIV & INGMAR
Filmařský dokument, Norsko 2012, 84´. Citlivý
dokument, který je upřímným pohledem do života
dvou výrazných umělců světa filmu, kteří jsou
i životní přátelé. Je to herečka Liv Ullmann a fil-
mový génius Ingmar Bergman.

Jednotné vstupné 80/100 Kč

FILMOVÝ KLUB
1. 4. v 18.00 h.
BORGMAN P
Černá komedie, Nizozemsko 2013, 113´. Co
byste dělali, kdyby jednoho dne u vašich dveří
luxusní vily zazvonil bezdomovec a tvrdil, že
dobře zná vaši ženu a že se chce vykoupat? Film
byl poprvé uveden v soutěži festivalu v Cannes.

8. 4. v 18.00 h. P
WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
Hraný portrét, Polsko 2013, 127´. Příběh muže,
který i nám vrátil svobodu. Natočil nejslavnější
polský režisér Andrzej Wajda, držitel Oscara,
Zlaté palmy, Zlatého medvěda a dalších ocenění.
Vzestup i pád odborového hnutí Solidarita je
natočen dynamicky a v hlavní roli uvidíme téměř
dvojníka Lecha Walesy, herce Roberta
Wieckiewicze.

15. 4. v 18.00 h.
APAČI P
Generační portrét, Francie 2013, 93´. Parta tee-
nagerů stráví noc plnou alkoholu a polonahých
radovánek v opuštěné luxusní vile. Při odchodu si
vezmou s sebou dvě drahé pušky...

22. 4. v 18.00 h.
DVOJNÍK P
Černá komedie, Velká Británie 2013, 93´.
Stejnojmenná povídka F. M. Dostojevského byla
hravým stylem s kafkovskou atmosférou převede-
na do současných anglických reálií. Plachý samo-
tář dostane v práci nového kolegu, který je fyzic-
ky i psychicky přesným opakem plachého muže.

Jednotné vstupné 80/100 Kč

OZVĚNY FEBIOFEST 2014
12. 4. v 16.00 h.
PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Romantický horor, USA/ Velká Británie
2013, 123´. Starý upír je zklamán vývo-
jem lidstva a ze splínu se ho pokusí vy-
léčit jeho bývalá láska, upírka Eve,
v podání Tildy Swintonové. Poslední
režijní počin Jima Jarmusche.
12. 4. v 18.30 h.
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Romantický, životopisný, Velká Británie 2014,
111´. Film nám představí skutečného spisova-
tele Charlese Dickense, který měl manželku
a deset dětí, psal tlusté romány a k tomu si
odvážně začal milostný románek, jehož důsled-
ky si na začátku vůbec neuměl představit.
13. 4. v 16.00 h.
VELMI NEKLIDNÉ LÉTO
Urbanistický příběh, Rumunsko/ Česko/ Švéd-
sko 2013, 80´. Jaké může mít důsledky, když
muž prohlédne tajemství ženy. Budeme sledo-
vat zápletku trojúhelníku milostně-erotického.

13. 4. v 18.30 h.
RANHOJIČ
Historické drama, Německo 2013, 150´.
Perská říše v jedenáctém století. Malý chlapec
Rob Cole se chce stát lékařem ještě slavněj-
ším než je Avicena. Hlavní role Ben Kingsley.

Jednotné vstupné 89 Kč

FESTIVAL
EVROPSKÝCH FILMŮ
24. 4. v 16.00 h.
SAMETOVÍ TERORISTÉ
Akční, Slovensko/ Česko 2013, 90´. Příběh
opravdových rebelů a hrdinů normalizace byl
na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně
označen za jeden z nejlegračnějších filmů.
24. 4. v 18.00 h.
VŠICHNI V NAŠÍ RODINĚ
Rodinné drama, Rumunsko 2012, 107´.
Rozvedený Marius se nemůže sejít s vlastní
dcerkou Sofii. Prý je nemocná, ale on vehe-
mentně trvá na setkání a situace se postupně
začíná vymykat z kontroly. Nejlepší evropský
film na festivalu CinEast ve Wiesbadenu.

24. 4. ve 20.00 h.
POZICE DÍTĚTE
Drama, Rumunsko 2013, 112´. Vítězný film z
MFF v Berlíně a držitel Zlatého medvěda.
Matka pachatele smrtelné dopravní nehody vidí
pouze svého syna a je rozhodnuta ochránit ho
před jakýmkoliv trestem.

25. 4. v 18.00 h.
NAKRM MĚ SLOVY
Mysteriózní záhada, Slovinsko 2012, 88´. Tři
odlišné pohledy na záhadné zmizení mladého
muže kdesi v Turíně. Film o vztazích mezi
potomky a rodiči.

25. 4. ve 20.00 h.
ŽIVOT ADÉLE
Romantický, Francie 2013, 179´. Vítězný film
z MFF v Cannes a držitel Zlaté palmy.
Okouzlení dvou kamarádek přerůstá v neovla-
datelnou vášeň.

26. 4. v 18.00 h.
BOŽÍ ŠICHTA
Černá krimikomedie, Maďarsko 2013, 100´.
Válkou sužovaný Balkán opustí mladík Milan
a v Budapešti začne pracovat jako zdravotník
v noční sanitce. Brzy narazí na výdělečný byz-
nys bohatě dotovaný pohřebním průmyslem.
Milan musí volit – svědomí nebo peníze?

26. 4. ve 20.00 h.
SACRO G.R.A.
Česká předpremiéra
Poetický dokument, Itálie 2013, 93´. Vítězný
film z MFF v Benátkách a držitel Zlatého lva.
Osudy obyčejných lidí žijících v těsné blízkosti
největší italské dopravní tepny, což je 70 km
dlouhá kruhová dálnice v Římě. 

27. 4. v 18.00 h.
NEVINNÁ
Melodrama/ thriller, Norsko 2013, 105´.
Uprostřed lesa jsou nalezena dvě mrtvá muž-
ská těla a žena na pokraji smrti. Co bylo na
počátku těchto událostí? Temné stránky lidské
duše odkrývá nejlepší norský film roku 2013.

27. 4. ve 20.00 h.
VELKÁ NÁDHERA
Komediální drama, Itálie 2013, 141´. Vizuálně
podmanivý příběh stárnoucího spisovatele
v honosném prostředí současné římské sme-
tánky. Nejlepší evropský film za rok 2013 a nej-
lepší neanglický mluvený film (Oscar) za rok
2013. Jednotné vstupné 90 Kč

K I N O K A V Á R N A
14. 4.           

JUSTIN: 
JAK SE STÁT RYTÍŘEM

Animovaná komedie, Španělsko 2013,
96´. Vtipem nabité dobrodružství
o Justinovi, který měl svůj velký sen - stát
se středověkým rytířem.   
Začátky v 9 h., 14 h., 16 h. a ve 20.30 h.
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Asterix - středisko volného času, Havířov, p. o.
1. Nabídka příměstských táborů 
s dotací Statutárního města Haví-
řova v roce 2014
Místo konání: SVČ Asterix, středis-
ka Na Nábřeží 41 a M.Kudeříkové 
14, Havířov-Město 
Termíny turnusů:
I . 7.7.- 11.7.2014 M.Kudeříkové,  
II. 14.7.-18.7.2014 Na Nábřeží, 
III. 21.7.-25.7.2014 M.Kudeříkové, 
IV. 28.7.- 1.8.2014 M.Kudeříkové 
V 4.8. – 8.8.2014 Na Nábřeží, VI. 
11.8.-15.8.2014 Na Nábřeží, VII. 
18.8.-22.8.2014 M.Kudeříkové, VIII. 
25.8.-29.8.2014 M.Kudeříkové. 
Podmínky účasti: 
Absolvování 1. ročníku ZŠ, do 13ti 
let věku,  trvalé bydliště v Havířově 
ke dni konání, finanční spoluúčast 
zákonného zástupce dítěte ve výši 
400,- /resp. 800,-Kč, řádně vyplně-
ná a odevzdaná závazná přihláška. 
Cena jednoho turnusu: 800,- Kč, 
z toho příspěvek Statutárního měs-
ta Havířova činí 400,- Kč a lze jej 
čerpat na dítě, a to pouze na jeden 
turnus, účast téhož dítěte na dalším 
turnusu hradí zákonný zástupce již 
v plné výši tj. 800,- Kč.
Program: příchod v 7.30 - 8.00, 
celodenní program, oběd, 2 svači-
ny, pitný režim, odchod 16.00-16.30 
hod.
Zápis: do naplnění kapacity pro-
bíhá od 29.4.2014 ve dnech: úterý 
15,00 - 18,00 hod. a čtvrtek  8.00 
- 13.00 hod. v SVČ Asterix, Na Ná-
břeží 41 u pí Norkové (5.patro), tel: 
596 811 175.
Při zápisu je nutno odevzdat při-
hlášku a zaplatit doplatek 400,- /

resp. 800,- Kč a obdržíte pokyny 
a formulář pro posudek o zdravot-
ní způsobilosti dítěte/ odevzdat do 
15.6.2014 /. 
2. Rekondičně-ozdravné pobyty 
v Chorvatsku s dotací statutární-
ho města Havířova v roce 2014: 
I.turnus 20.7. - 31.7., II.turnus 29.7.- 
9.8., III.turnus 7.08. - 18.8.
Podmínky účasti: 
1. Trvalý pobyt dítěte v Havířově 
k datu zápisu i k 
datu odjezdu na 
rek. -ozdravný 
pobyt.
2. Nezúčastnil 
se rekondičně-
- o z d r a v n é h o 
pobytu v roce 
2013.
3. Děti narozené 
v letech 2000 – 
2006.
4. Zdravotní stav 
dítěte, který ne-
vylučuje rekon-
dičně-ozdravný pobyt v zahraničí.
5. Finanční spoluúčast zákonných 
zástupců za dítě: 2.500,- Kč na 
dítě, na základě doporučení oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí 
odboru sociálních věcí MmH bu-
dou přednostně umístěny jimi na-
vrhované děti (maximálně 10 dětí). 
Výše finanční spoluúčasti zákonné-
ho zástupce na dítě činí 700,- Kč.
 - z jedné rodiny maximálně dvě děti 
splňující výše uvedené podmínky.
6. Požadované doklady platné ke 
dni zápisu dětí:
- žádost na rekondičně-ozdravný 

pobyt (vyplní zákonný zástupce v 
den zápisu na místě),
- průkaz totožnosti, OP zákonného 
zástupce dítěte, v případě, že dítě 
není zapsáno v občanském průka-
ze je nutno doložit rodný list dítě-
te, pokud je dítě svěřeno do péče 
jednoho z rodičů nutno doložit roz-
hodnutí soudu o svěření dítěte do 
péče.
7. Úhrada finanční spoluúčasti zá-

konným zástupcem 
musí být prove-
dena v hotovosti 
stanovené celko-
vé výše na infor-
mační schůzce ve 
Středisku volného 
času ASTERIX. 
Jelikož je na ten-
to rekondičně-
-ozdravný pobyt 
poskytnut příspě-
vek statutárního 
města Havířova, 
nelze žádat o další 

finanční příspěvek zaměstnavatele 
zákonného zástupce dítěte účast-
nícího se pobytu. 
8. Výjimky z výše uvedených pod-
mínek schvaluje individuálně Rada 
města Havířova.
9. Na dotaci města není právní ná-
rok.
10. Zájemci budou zapisováni na 
základě osobní účasti zákonného 
zástupce dítěte v den zápisu, 
podle pořadí podání žádosti. Při 
vyšším počtu zájemců budou zá-
jemci registrováni jako náhradníci.
Zápis dětí proběhne dne 23.4. 9,00 

- 12,00 hod. a 14,00 - 16,00 hod. 
v SVČ Asterix, Na Nábřeží 41, Ha-
vířov – Město, nebude-li naplněna 
stanovená kapacita v 1. kole, pro-
běhne 7.5. 9,00 - 12,00 hod. 2. kolo 
/tamtéž/. Info: Karla Nožičková, As-
terix-SVČ, tel. 596 811 175, www.
asterix-havirov.cz.
 
3. Nabídka tuzemských pobyto-
vých táborů v létě 2014
28.6. – 9.7. TZ Pstruží Angry bi-
rds, 6-16 let, HV L. Bitterová, cena 
3.750,- Kč.
30.6. - 11.7. RS Třemešek Aven-
gers – superhrdinové, 6 -8 let, HV 
L. Vaculíková, cena 4 330,-Kč. 
6.7. – 12.7. Dvůr Králové n/L. Mladý 
zoolog, 10 -15 let, HV N. Schovan-
cová,cena 3 650,- Kč. Pro členy ZÚ
9. 7. – 21.7. TZ Pstruží Po stopách 
Malého prince, 6 -16 let, HV Mgr. I. 
Plačková, cena 4 050,- Kč.
21.7. – 2.8. TZ Pstruží Vracíme se 
domů – do Pstruží, 6 – 16 let. HV T. 
Mendl, cena 4 150,- Kč.
2. 8. – 9. 8. TZ Pstruží Geocaching 
ve Pstruží 2, 8-18 let, HV Z. Keclík, 
cena 2 650,- Kč.
9.8. – 16. 8. TZ Pstruží Dance, dan-
ce, dance 3D, 7-16 let, HV L. Byrtu-
sová, cena 2 750,- Kč.
11. – 17. 8. Vlkovice u Fuln. Cesta 
kolem světa za 7 dní, 6 - 12 let, HV 
L. Vavrecková, cena 2 950,- Kč.
16. 8. - 24. 8. TZ Pstruží Agility tá-
bor se psy, 10 -15 let, HV N. Scho-
vancová, cena 3 200,- Kč.  
Přednostně pro členy našich ZÚ. 
Info také v obou střediscích a na 
www.asterix-havirov.cz.

Středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město, 
tel: 596 811 175, info@svcha.eu

Městská knihovna Havířov
Akce pro děti: 

NOC S ANDERSENEM – populární „spaní v 
knihovně“ proběhne v pobočkách Svornosti, 
Šrámkova, J. Seiferta a Gen. Svobody.

Dětské odd., Šrámkova 2
17.4. od 10.00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – 
zdobení vajec ubrouskovou technikou. Zábavný 
soutěžní kvíz.
Pokračuje soutěž LOVCI PEREL a projekt MŮJ 
ŽIVOT V KOMIKSU.

Dětské odd., Svornosti 2
17.4. od 10.00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – 
zajíci a slepice z papíru.
30.4. 14.00 hod. LITERÁRNÍ KLUB. 

Pobočka J. Seiferta
9.4. od 14.00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – 
zdobení vajec technikou quilling.

Pobočka Gen. Svobody
16.4. od 14.00 hod. VYHAZUJEME MÉNĚ, RE-
CYKLUJEME VÍCE – ekobeseda sdružení Arni-
ka ke Dni Země.

Pobočka U Jeslí
9.4. od 14.00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Pobočka Dělnická
11.4. 16.00 hod. ROMSKÉ HÁDÁNÍ S POHÁD-
KOU. Oslava Mezinárodního svátku Romů.
14.4. 15.00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro 
malé i velké.
28.4. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU.

Pobočka Občanská
3.4. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU
17.4. od 10.00 do 16.00 hod. CESTOVÁNÍ S 
PÍSNIČKOU

Akce pro dospělé:
Oddělení pro hudbu a umění, Svornosti 2
8.4. od 15.00 hod. RUKODĚLKY – hedvábní 
motýli. S lektorkou Ivetou Janouškovou si mohou 
milovnice ručních prací vyrobit dekorativní hed-
vábné motýly.
16.4. od 18.00 hod. Kruh přátel Viktora Fis-
chla  - setkání s románem Chadima Potoka Kni-
ha světel. V pořadu vystoupí Mgr. Milada Kaďůr-
ková a Miroslav Rataj
Do 25.4. 2014 potrvá výstava k nedožitým 90. 
narozeninám akademického malíře Jaromíra 
Fajkuse OBRAZY.
30.4. v 18.00 hod. Vernisáž výstavy obrazů 
Lukáše Nekolného LINGUA DE COR.  V hu-
dební části vystoupí  Anna-Marie Nekolná - příč-
ná flétna. Výstava potrvá do 23. 5. 2014.

Oddělení pro dospělé, Svornosti 2
2.4.2014 v 10.00 hod. JARO JE TADY - ALER-
GIE TAKY - přednáška léčitele Tomáše Jarolíma.
2.4.2014 v 18.00 hod. Relaxační kurz pana 
Mažguta.
3.4.2014 v 18.00 hod. KNIŽNÍ KLUB  
7.4.2014 v 18.00 hod. STROM SOLITÉR - verni-
sáž výstavy fotografií Jana Miklíka.

Pobočka Šrámkova:
30.4. v 17.00 hod.  POSEZENÍ NAD KNIHA-
MI…tentokrát budeme cestovat.
14.4. v 16.00 hod. ZDOBÍME KRASLICE - Drá-
tování kraslic bude předvádět Soňa Kavanová.
HLEDÁNÍ OKAMŽIKU – fotografie M. Kočnara.
Výstava fotografií Romana Wojcika.
Výstavky knih VESELÉ VELIKONOCE, MAG-
NESIA LITERA a DUBNOVÁ VÝROČÍ.

Pobočka J. Seiferta:
23.4. od 17.00 hod. ARCHITEKT ODPADŮ – 
film s ekologickou tématikou Michaela Reynolda.

Výstavní expozice Společenský dům
14.4. ve 14.00 hod.- 165. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
VŠB - Slavnostní vernisáž.
28.4. v 15.00 hod. – VŠB OSTRAVA - filmové 
odpoledne.
HAVÍŘOV Z PAPÍRU  - výstava papírových modelů.
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Letošní Den Země pořadatelé v 
Havířově pojali poněkud odlišně-
ji, než ročníky předešlé. Přestože 
opět dojde na oblíbená témata, kte-
rá by nám měla připomenout, proč 
se tento svátek slaví, je připraven 
netradiční program pro děti, dospí-
vající i dospělé. 

Opravdu pestrobarevný program 
umožní všem pobavit se, poučit se, 
ale zejména se netradičně osobně za-
pojit do ekologických aktivit, rozhýbat 
své tělo na elektrokolech a koloběž-
kách, prohlédnout si havířovský elek-
tromobil. 

Zájemci se seznámí s novými meto-
dami třídění nepotřebného materiálu, 
od modelu větrné elektrárny přejdou 
až ke kulovému jiskřišti a fotovolta-

ickým stavebnicím, v odpočinkové 
zóně si zahrají deskové hry, ochutna-
jí neobvyklé nápoje, vyrobí originální 
rekvizity, v zelené zóně zasadí nové 
sazečky a získají zajímavé instrukce 
pro výsadbu vlastní zahrady a z blízka 
si prohlédnout mikrosvět rostlin. Spo-
lečně pak nahlédnou i do světa zvířat, 
kde je mimo jiné štěkáním přivítají 
psí kamarádi, aby jim předvedli své 
dovednosti. Určitě zajímavou podíva-
nou bude soutěž Adam a Eva a další 
atraktivní program, který čeká přímo 
na místě nebo v rámci doprovodných 
programů v pobočkách knihovny. 

Podrobný program bude zveřej-
něn na www.havirov-city.cz. Akce 
se na náměstí Republiky uskuteční 
za každého počasí.  -red-

Den Země 2014? Jiný než obvykle!

V uplynulém roce nastartovalo město 
Havířov ve spolupráci s Městským kul-
turním střediskem tradici konání  farmář-
ských trhů na náměstí Republiky, které 
byly každý měsíc vždy v pátek a sobotu. 
Nejinak tomu bude letos, farmářské trhy 
jsou mezi obyvateli Havířova oblíbené a 
osvědčily se. Termíny farmářských trhů 
v roce 2014 v Havířově jsou následující:
  25. 4.  prostranství před OD ELAN, 

26. 4. náměstí Republiky
16. 5. a 17. 5.  náměstí Republiky
6. 6. a 7. 6.   náměstí Republiky
4. 7. a 5. 7.   náměstí Republiky
25. 7. a 26. 7.  náměstí Republiky
15. 8. a 16. 8.  náměstí Republiky
12. 9. a 13. 9.  náměstí Republiky
26. 9. a 27.9.   náměstí Republiky
10. 10. a 11. 10.  náměstí Republiky
7. 11. a 8. 11.  náměstí Republiky

Také letos budou v Havířově farmářské trhy



duben 2014 ročník XIVRADNIČNÍ LISTY 13

ZUŠ Leoše Janáčka
1. dubna v 17.30 hodin ve vstupní hale školy - Aprílová kytara
8. dubna v 18.00 hodin v Komorním sále - Absolventský koncert
15. dubna v 18.00 hodin v Komorním sále - Absolventský koncert
16. dubna v 16,00 hodin v Komorním sále ZUŠ - Jaro přichází (koncert 
žáků pěveckého oddělení ZUŠ okresu Karviná)
24. dubna v 18.00 hodin v Komorním sále - Absolventský koncert
25. dubna od 8.00 hodin v Reprezentačním a Komorním sále Krajské 
kolo soutěže ZUŠ tanečních a jazzových orchestrů
29. dubna v 18,00 hodin v Komorním sále - Absolventský koncert
30. dubna v 18,00 hodin v Komorním sále - Absolventský koncert
Bližší informace na sekretariátě ZUŠ, tel. 596 411 064 zusvrchl@vol-
ny.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů
Slavnostní koncerty absolventů I. a II. stupně: 1., 8., 15. a 29. dubna 
od 18.00 hodin v koncertním sále ZUŠ ul. Sadová, Havířov.
Podvečery s klavírem 3. a 24. dubna od 17.00 hodin v koncertním 
sále ZUŠ ul. Sadová, Havířov
Koncert mladých zpěváků 9. dubna od 17.00 hodin v koncertním sále 
ZUŠ ul. Sadová, Havířov
Dechový podvečer 10. a 30. dubna od 17.00 hodin v koncertním sále 
ZUŠ ul. Sadová, Havířov

UPOZORNĚNÍ 
Dovolujeme si upozornit občany na blížící se termín splatnosti poplatku ze psů - 
do 31. března 2014, a poplatku za komunální odpad - do 30. dubna 2014. Obča-
né, kteří platí prostřednictvím SIPO budou mít požadavek na úhradu poplatku v 
měsíci splatnosti na svém inkasním lístku. Částka, číslo účtu a variabilní symboly 
zůstávají beze změny. Kdo platí poplatky bankovním převodem, použije údaje z 
roku 2013.  Hana Bauerová, ved. oddělení správy poplatků

CVA - Centrum volnočasových aktivit, 
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688
V měsíci dubnu 2014 jsme pro Vás připravili:
2.4. - od 15.30 hod. přednášku p. Nechvátala na téma „Ochrana a výživa 
rostlin“
9.4. - od 9.30 hod. přednášku MUDr. Vránové na téma „Slinivka břišní“
16.4. - od 15.00 hodin přednášku p. Szottkové na téma „FLORIDA“
A OPĚT PERNÍČKY!“ velikonoční akce pro seniory s vnoučaty (a nejen 
je). Přijďte si nazdobit perníkové kraslice a zajíčky:
- do MKD na ul. Studentská 9a  dne 2.4. od 15.00 hod. 
- do CVA Horymírova dne 10.4. od 9.30 hod. (s sebou přezutí, krabičku 
na perníčky, celofán, stužku na zabalení dekorace).
Kroužek studené kuchyně - p. Studnická - dne 14.4 a 15.4. od 09,30 do 
11.30 hod., dne 28.4. a 29.4. od 9.30 do 11.30 hod. 
Srdečně všechny zveme na již tradiční výstavku ručních prací členů 
klubů seniorů na území města Havířova, která se uskuteční ve dnech 
26. – 27.4. v době od 10.00 do 15.00 hodin.

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
(úterý a čtvrtek od 14.00 – doučování)
12.4. 9.00 Velikonoční dílničky pro veřejnost – přijďte si vyrobit krás-
né velikonoční dekorace z různých materiálů, zajímavými technikami a 
uplést vlastní pomlázku! Výrobky jsou zpoplatněny.
Každou středu od 16.00-18.00 „Šikulky“ pro rodiče s dětmi, každý 
pátek PC hry v 16.30 hod NHL liga. 
STŘEDISKO ŠUMBARK a VALDOCCO (Lomená 9)
(úterý a čtvrtek od 14.00 – doučování
5. 4. 9.00 Ekovycházka s Valdoccem
12.4. 17.00 Miss mažoretka 2014
12.4. 8.30 Memoriál Jindřich Hoňka ve florbale ml.žáci
16.4. 15.00 Frisbee odpoledne
23.4. 15.00 Dubnová pochoutka
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
8.4. 15.00 Pletení karabáčů
11.4. 15.00 Malování vajíček
26.4. 15.00 Turnaj ve stolním tenise
KLUB PŘÍSTAV: (ul. Kpt. Jasioka, Prostřední Suchá)
Taneční podložky, výtvarné aktivity, stolní tenis, florbal, žonglování.
Otevřeno vždy v pondělí a úterý od 14.00 do 17.00 hod

7. – 9. 7. Město – Mladí vynález-
ci - vyzkoušíme sestavit jednoduché 
modely letadla, raketky a elektronické 
hračky či pěkného papírového mode-
lu. Kromě toho bude čas i na práci se 
dřevem. Cena s obědem 300,- Kč.
15. – 17. 7. Přístav – Zábava v Ru-
bikové kostce - nabízí všestranné 
smysluplné prázdninové využití volné-
ho času Vašich dětí. Bude nás čekat 
např.: fotogeocachting, malovaní na 
trička, výroba náramků, netradiční 
sportovní hry (Haluz), vodní hry a 
mnoho dalších zážitků.
21. – 25. 7. Šumbark – Člověk pro 
přírodu - Máš-li rád zvířata, rostliny a 
přírodu a chceš svůj zájem rozšířit o 
další znalosti a praktické zkušenosti 
z chovu drobných exotických zvířat a 
pěstovaní rostlin a přitom zažít i trochu 
toho dobrodružství a soutěžení, tak 
neváhej a přihlas se na tábor. Cena s 
obědy 600,- Kč.
28. 7. – 1. 8. Město – Nekonečný 
příběh - týden s táborovou hrou, ve 
které se pokusíme najít „ORIN“ a za-
chránit zemi fantazie a její královnu. 
Čeká nás putování zemí fantazie, kde 
je vše možné a stát se může cokoliv. 
Součástí tábora bude noc ve středisku 
s noční hrou a celodenní výlet. Cena s 
obědem 700,- Kč.
30. 7. – 1. 8. Šumbark – Labyrint 
říše rozumu - přijďte si pořádně pro-
větrat mozkové závity! Čekají vás 
tři dny plné logických, strategických, 
deskových, a společenských her pro 
rozvoj paměti, postřehu, strategického 
a logického myšlení. Cena 20,- Kč, s 
obědem 100,- Kč.
4. – 8. 8. Šumbark – Policejní akade-
mie - podmínkou pro služební postup 
je zdolání týdne plného překonávání 
překážek a plnění akčních úloh. Tvá 
zdatnost, rychlost, zručnost a postřeh 
dostanou pořádně zabrat. Součástí 
celotáborové hry bude také úkol dojít 
po stopách zločinu ke správnému ře-

šení, tam se ukáže nejvíce tvůj důvtip. 
Cena s obědem 150,- Kč.
11. – 13. 8. Šumbark – Tradiční i 
netradiční výtvarné techniky - ne-
tradiční výlet do minulosti i do bu-
doucnosti. Seznámíme se na něm s 
tradičními výtvarnými a rukodělnými 
činnostmi, ale vyzkoušíme si i zcela 
nové moderní náměty a nápady při 
výrobě z různých materiálů. Cena 50,- 
Kč, s obědem 200,- Kč.
11. – 15. 8. Město – Cesta kolem 
světa – dobrodružná celotáborová 
hra pro ty, kteří chtějí zažít spoustu 
legrace a dobrodružství během let-
ních prázdnin a dávají přednost kaž-
dodennímu návratu domů. Cena 700,- 
s obědem.
14. – 16. 8. Šumbark – Netradiční 
sporty - Kanjam. Slackline. Mölkky. 
Že vám to nic neříká? Přijďte se naučit 
tyto a jiné netradiční sportovní aktivity, 
při kterých nuda nehrozí. Cena s obě-
dem 100,- Kč.
18. – 20. 8. Šumbark – Herní kon-
zole v akci - Přijďte zatočit s nudou a 
objevit zábavný svět herních konzolí! 
Věřte, že se u xboxu 360, kinectu a na 
tanečních podložkách pořádně zapo-
títe. Cena s obědem 100,- Kč.
18. – 22. 8. Město – Tajemství kou-
zelných rukavic - Přesuneme se 
na královský dvůr mezi řemeslníky 
prodávající své výrobky na trhu. S 
kouzelnými rukavicemi se staneš drá-
teníkem, světlonošek, košíkářem či 
hrnčířem, s žongléry a provazochodci 
vyzkoušíš jejich umění, čeká tě výlet 
a noc na našem hradě. Cena 600, Kč 
s obědem.
18. – 20. 8. Stepmánie ve Valdoccu 
– soustředění zaměřené na zvýšení 
výkonnosti účastníků v tanečních pod-
ložkách 
25. – 28. 8. Valdocké herní konzole 
- přijďte zatočit s nudou a zlepšit svůj 
postřeh a výkonnost na herních kon-
zolích! Xbox 360 a KINECT v akci.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Děti ze školní družiny při Základní škole 1. máje v Haví-
řově se zapojily do sběru plastových víček, která jsou 
určena pro Lukáše Kameníčka z Olomouce a pomohou 
mu ke koupi invalidního vozíku a zajištění rehabilitací. 
Víčka si převzala paní Pavlechová z nadace Anděl bez 
křídel. Foto: Archiv



duben 2014 ročník XIVRADNIČNÍ LISTY 14

Halový šampion Pavel Maslák
je sportovcem roku 
Moravskoslezského kraje

Malí horolezci reprezentovali v Rakousku
V Rakousku v polovině února odstartoval další ročník horolezeckého závo-
du IRCC (Mezinárodní horolezecký pohár 6 závodů v Rakousku, Slovinsku, 
Chorvatsku a Itálii) s trojnásobnou účastí havířovských lezců trénujících v 
HK Orlová.  Do Rakouského Hermagoru se vydaly tři reprezentantky z Ha-
vířova a Těrlicka, aby je podobně jako všechny závodníky prověřily technic-
ky velmi obtížné a dlouhé cesty. Devítiletá Markéta Janošová a dvanáctiletá 
Eliška Adamovská postoupily bez zaváhání do finálových bojů ve své kate-
gorii a dokázaly, že patří v lezení k absolutní evropské špičce, obě skončily 
na 4. místě. Nejmladší účastnice - šestiletá Mariana Janošová - zabojovala 
v kategorii dívek do 10 let a obsadila vynikající 14. místo z dvaceti startují-
cích.  Tomáš Adamovský

Třetí místo z únorového junior-
ského sedmiboje na Mistrovství 
České republiky v hale Otakara 
Jandery v Praze získal atlet TJ Start 
Havířov David Hájek. Havířovský 
sportovec na klání v Praze zaostal 
díky výborným výkonům a díky zis-
ku 4907 bodů jen za Sýkorou z Tře-
bíče, který tady vytvořil nový český 
juniorský rekord a je považován za 
nástupce Tomáše Dvořáka a Ro-
mana Šebrleho, a za Doležalem z 
Hradce Králové, který je loňským 
dorosteneckým vicemistrem světa 
v osmiboji.

Barvy TJ Start hájili na mistrov-
ství ČR také Jan Vácha a Lucie 
Höfrová. Honza Vácha figuroval 
před závodem na průběžném třetím 

místě celostátních žákovských ta-
bulek, do sedmiboje patnáctiletých 
atletů se proto pustil s jasnou ambi-
cí získat některou z medailí. Skončil 
ale šestý, protože se mu nedařilo 
ve skoku vysokém, kde výrazně za-
ostal za svým osobním rekordem.

Lucie Höfrová nastoupila do sed-
miboje starších žákyň přesto, že ve 
svých třinácti letech patří do katego-
rie mladších žákyň. Jako nejmladší 
atletka startovního pole jela do Prahy 
především sbírat zkušenosti a vylep-
šovat svá osobní maxima. Přestože 
se umístila na poslední 20. příčce, 
cíle splnila a dokázala, že v následu-
jících letech bude bojovat o medaile a 
je velkým příslibem nejen havířovské 
atletiky.  Tomáš Kopecký

Mistrovství ČR žactva bylo pro havířovské atlety úspěšné
Stříbrná medaile, dalších pět umístění ve finálové osmičce a jeden oddí-
lový rekord - to je bilance oddílu atletiky TJ Start Havířov na Mistrovství 
České republiky žactva v hale, které hostil o prvním březnovém víkendu 
Jablonec nad Nisou. Mistrovství se vydařilo a je zcela jistě parádní teč-
kou za výjimečnou halovou sezonou. Je zároveň předzvěstí výborné letní 
sezony, která se rychle blíží. -red-
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Skončila městská kola v sálové ko-
pané žáků čtvrtých až devátých tříd 
základních škol, která v průběhu led-
na a února uspořádala Základní školy 
Gen. Svobody ze Šumbarku ve spolu-
práci s MFK Havířov a střediskem vol-
ného času Asterix, skončila. Turnaje 
probíhaly v Městské sportovní hale a 
postupně se v nich utkali chlapci - a za 
pořádající školu dokonce jedna dívka 
- ve třech kategoriích.

V klání čtvrtých a pátých tříd, kte-
rého se zúčastnilo 6 základních škol, 
zvítězili borci Základní školy Marie 
Kudeříkové před žáky školy Karoliny 
Světlé a Gen. Svobody. Družstva 10 
havířovských základních škol bojo-

vala o prvenství v kategorii šestých 
a sedmých tříd, vítězství v této kon-
kurenci připadlo týmu Základní školy 
Marie Pujmanové před školou Gene-
rála Svobody a ZŠ Marie Kudeříkové. 
V nejstarší kategorii osmých a devá-
tých tříd se utkalo 13 družstev, zvítě-
zily děti Základní školy 1. Máje před 
Gymnáziem Studentská a Základní 
školou Karoliny Světlé.

Nejúspěšnější dva celky každé 
kategorie budou město Havířov za-
stupovat v okresním kole, které bude 
Základní škola Generála Svobody 
a MFK Havířov pořádat na přelomu 
dubna a května opět v Městské spor-
tovní hale.  Petr Šlachta

Skončila městská kola v sálové kopané

Na ZŠ Kudeříkové připravili atletický čtyřboj
Halový atletický čtyřboj pořádá 28. a 29. března 2014 havířovská Základní 
škola Marie Kudeříkové ve spolupráci s TJ Start Havířov. Setkají se na 
něm atletické naděje Moravy a Slezska, které budou soutěžit v běhu na 
40 metrů, ve skoku dalekém, skoku vysokém a ve vrhu koulí. Slavnostní 
zahájení je na programu 28. března 2014 ve 14.30 hodin, ukončení závodů 
organizátoři plánují v sobotu 29. března 2014 okolo poledne. To proběhne 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejúspěšnějším sportovcům 
čtyřboje.  -JB-

Atlet Hájek přivezl medaili z mistrovství ČR

Ještě než získal zlato z halového 
atletického mistrovství světa v pol-
ských Sopotech v sobotu 8. března 
2014 večer, byl havířovský rodák 
Pavel Maslák ve čtvrtek 6. března 
vyhlášen sportovcem roku Morav-
skoslezského kraje. 

Na slavnostním večeru v aule 
Vysoké školy báňské v Ostravě byli 
oceněni nejlepší junioři, dospělí, 
družstva, trenéři i cvičitelé a také 
handicapovaní sportovci. Morav-
skoslezský kraj má objev roku 2013, 
nový člen přibyl ve sportovní Síni 
slávy a nového držitele má i Cena 

hejtmana, kterým je právě čerstvý 
halový mistr světa v běhu na 400 
metrů, havířovský odchovanec Pa-
vel Maslák. Objevem roku 2013 se 
stala dvanáctiletá Eliška Adamovská 
z Havířova, která slaví úspěchy ve 
sportovním lezení na obtížnost. Je 
registrovaná při Horolezeckém klu-
bu Gymnázia Orlová. Mezi oceně-
nými sportovci Moravskoslezského 
kraje roku 2013 je také lyžařka Ka-
teřina Pauláthová ze SKI Pauláth 
Havířov v kategorii mládež do 19 
let a  Alexandr Jurečka z Judo Club 
Havířov v kategorii dospělí.  -woj-

V prvním olympijském týdnu se sportovalo a usilovalo o co nejlepší vý-
sledky také v Mateřské škole Mládí v Havířově a v rámci hesla  Hop, hop, 
hop, máme rádi sport  se děti ze všech šesti tříd mateřské školy utkávaly 
v různých sportovních disciplínách. Zvládaly skoky, slalom, běh mezi 
překážkami, přetahování lanem, hod na cíl a nechyběl ani hokej. V rámci 
„olympijského“ klání se děti také učily o české vlajce, o hymně a zají-
maly se také o vlajky jiných států. Diplomy, medaile a sladké odměny 
nesměly po skončení „olympijského“ týdne chybět.  Foto: Archiv
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Klub věrných turistů plánuje na měsíc duben následující akce:

Čtvrtek 3.4. - sraz na AN ve 13 hod - šlapáček s Aničkou okolo řeky 
Lučiny k přehradě, Soběšovice, Husarůvka, cca 7,5 km - zpět autobu-
sem.
Sobota 12.4. pořádáme autobusový zájezd do Polska. Na programu 
bude krásný zámek Pszczyna ve slezském vojvodství s velkou zahra-
dou a romantickým náměstíčkem. Pak si uděláme zastávku u Gozcal-
kowického jezera vybudovaného na řece Wisle v roce 1956, na závěr 
navštívíme rezervaci zubrů. Odjezd autobusu je jako vždy od haly Slá-
via v 7.30 hod, cena zájezdu je Kč 170,-. Je nutno si vyměnit zloté na 
vstupy.
Čtvrtek 24.4. – sraz ve 13 hod na AN - je plánován šlapáček s Vlá-
ďou. Od restaurace U jelena se půjde směr Lazy - Horní Suchá a zpět 
autobusem, délka 8,5 km. Informace o akcích a výběr peněz na zájezd 
bude  v úterý 1.4. a 8.4. v restauraci Beskyd na Národní třídě vždy od 
16 hodin.
Info : Honza Marek 731 588 336 a Jarka Půrová 777 997 458
www.kvtivr.estranky.cz a www.kvtivr2.estranky.cz -red-

Velmi rychle si havířovští fa-
noušci zvykli na pravidelné čtvr-
teční koncerty v Jazz clubu. Vždy 
tři skupiny různých žánrů se zde 
utkávaly v rámci třináctého ročníku 
největší československé klubové 
soutěže amatérských hudebníků 
Radegast Líheň. A soutěž zdaleka 
nekončí!

Právě v těchto dnech jde do tu-
hého a v Jazz clubu se už představí 
žhaví aspiranti na Velké finále. Nej-
dříve proběhnou čtvrtfinálová kola 
(čtvrtky 3.4. a 10.4.) a 17. dubna 
pak v Jazz clubu proběhne kolo se-
mifinálové. Zde se rozhodne, která 
kapela z havířovské části soutěže 
zamíří do Velkého finále třináctého 
ročníku Radegast Líhně. „Jazz byl 
pravidelně plný fanoušků Líhně a 
tak věříme, že i na tato kola bude 
plno a Havířované dostojí své po-
věsti skvělého publika. O týden 

později je pak budeme čekat v 
důstojném prostředí auly GONG v 
ostravské Dolní oblasti Vítkovic na 
Velkém finále,“ zve ředitel soutěže 
Marek Slonina z pořádající pro-
dukční agentury Viking agency.

Kdo se stane vítězem tohoto 
ročníku Radegast Líhně se roz-
hodne ostravském Gongu v sobotu 
26. dubna 2014. Představí se zde 
nejen čtyři finalisté, ale také řada 
známých hudebních hostů. „Při-
pravena je i řada soutěží a hudeb-
ních zážitků. Věříme, že havířovští 
fanoušci nezůstanou doma a pro 
jednou zajedou i do nedaleké Os-
travy,“ dodává. Více k soutěži, ter-
mínům kol i podrobnosti k Velkému 
finále, najdou zájemci na www.
lihen.cz a facebookovém profilu 
soutěže. Pořadatelé tímto děkují 
za podporu městu Havířov a všem 
partnerům.  -red-

Radegast Líheň zve 
na finálová kola!

Český červený kříž pořádá letní tábor
Letní tábor i pro děti z Havířova ve věku od 6 do 13 let pořádá v 
období hlavních školních prázdnin Český červený kříž Karviná. 
Tábor se uskuteční v termínu od 3. do 12. srpna 2014 na chatě 
Studeničné v Mostech u Jablunkova. Bližší informace u Jarmily 
Bulejkové na telefonu 596 312 207 nebo 607 752 550 případně 
na www.cckkarvina.cz. -red-

Máme za sebou další úspěšnou sezonu, říká 
prezident „AZetu“ Jaroslav Mrowiec

Pane prezidente, před pár 
dny skončila hokejová sezona 
2013/2014. Jak byste ji z pohledu 
AZetu zhodnotil?

Rád bych se nejprve věnoval hod-
nocení mládeže. Tady převládá spo-
kojenost, protože se nám podařilo 
udržet extraligu mladšího dorostu a 
starší dorost nám opět odehrál výbor-
nou sezonu, což je stále rok od roku 
těžší. I junioři se svým úzkým kád-
rem neztratili a hráli o čelo své ligové 
soutěže. U žáků nás sice ještě trochu 
trápí malý počet dětí v několika roční-
cích, což je spíš dědictví minulosti, ale 
už se nám na druhou stranu početně 
dobře naplnily ty nejmladší katego-
rie. Navíc, žádná žákovská kategorie 
vyloženě nijak nepropadla, naopak 
všechny hrály spíš střed nebo vrch-
ní část tabulky. I to je pro klub dobrá 
vizitka. Pokračujeme i v od samého 
začátku nastoleném trendu dostat co 
nejvíce dětí do přípravky a tím i k tak 
krásnému sportu jakým lední hokej 
je.  To se nám daří i díky spolupráci 
s městem Havířov. Díky jeho podpoře 
neplatí ti nejmenší žádné příspěvky a 
dostávají hokejovou výstroj zdarma.

Nejsledovanější kategorií je sa-
mozřejmě A tým. Jak jste spokojen 
s jeho působením v 1. lize, kam loni 
postoupil?

No tak především se musím při-
znat, že kdyby mi před čtyřmi lety 
někdo řekl, že budeme hrát 1. ligu, 
skončíme šestí a postoupíme až do 
play-off, tak mu naprosto nevěřím. Do-
konce se objevovaly dotazy, jestli na 
to hráči i vedení klubu vůbec má. No 
a přesně podle předpokladů, čas uká-

zal, že ano. Je to výsledkem obrovské 
práce, kterou jsme odvedli, ale samo-
zřejmě jsme měli i velký kus štěstí na 
hráče, trenéry, diváky, což k tomu taky 
patří. Se sezonou jsme spokojeni nad 
rámec. Daly by se najít chybičky, ale 
jak správně říkal trenér Daneček “zají-
ci se počítají až po honu“ a nám se po-
vedl postup do play-off, kam se někte-
ré kluby s větším rozpočtem než je ten 
náš už nepodívaly několik let. Pro mě 
je to i velké zadostiučinění za tu od-
vedenou práci. Potvrdilo se, že to jde 
dělat i v tak skromných podmínkách, 
jako jsme měli a stavět na odchovan-
cích, které vhodně doplňujeme hráči z 
regionu. Zkrátka, kromě nezbytných 
financí to stavět i na srdíčku. 

Ten, kdo se o dění na havířov-
ské ledové ploše zajímá, nemohl 
přehlédnout to velké množství žá-
kovských turnajů, které se zde v 
uplynulé sezoně konalo.

Přesně tak. Už třetím rokem jsme 
se spolupodíleli na a organizaci me-
zinárodních česko-polských turnajů 
žáků spolufinancovaných z fondů 
Evropské unie. A naprosto unikátní 
akcí byl vánoční mezinárodní turnaj, 
zorganizovaný především rodiči, kte-
rého se zúčastnil i hokejový tým FC 
Barcelona. 

Největší podíl na výsledcích mají 
samozřejmě hráči, ale zapomínat 
bychom asi neměli ani na ty, kdo je 
vedou, tedy trenéry.

Samozřejmě! S jejich prací jsme 
spokojeni. Nerad bych na někoho za-
pomněl, ale vyzdvihnout musím naše 
„stálice“ Martina Janečka, Honzu Da-
nečka, Stanislava Sztefka. Navíc se 

nám podařilo příchodem Jana Littne-
ra a Tomáše Urbánka ten trenérský 
tým omladit a myslím, že i oni by se 
do budoucna mohli stát členy té naší 
„azeťácké rodiny“.

Jaké důležité akce byste zmínil 
z toho mimosportovního úseku 
klubu? 

Už před dvěma lety jsme si vytýči-
li jako jeden z cílů zlepšit zázemí pro 
hokejisty, zejména ty nejmladší. Kon-
krétně jsme chtěli opravit šatny a vy-
budovat tělocvičnu. Jsem proto velmi 
rád, že díky dotaci z MŠMT a s pomo-
cí města a primátora Zdeňka Osman-
czyka se nám podařilo zrekonstruovat 
tělocvičnu v prostorách haly. V březnu 
dochází k jejímu plánovanému předá-
ní do užívání hokejistům. Věřím, že 
se díky tomu ještě zkvalitní příprava 
zejména těch nejmenších hráčů- ze-
jména jejich pohybové schopnosti, 
a za pár let budeme „sbírat ovoce“. 
Rovněž díky velkému přispění měs-
ta máme letos schválenou dotaci na 
první část rekonstrukce šaten, takže 
nás už v dubnu čeká její zahájení. 
Konkrétně se jedná o šatny mládeže. 
Vše by mělo být hotovo do zahájení 
nové sezony. 

Jaké jsou plány v této oblasti do 
dalšího období?

Rádi bychom v opravách šaten po-
kračovali i ve zbývajících prostorách. 
A především chceme pokročit, ve 
spolupráci s městem, v přípravách k 
vybudování druhé tréninkové ledové 
plochy.

Vraťme se nyní zpět k těm spor-
tovním záležitostem. S jakými plá-
ny půjdete do té další sezony, která 

už se určitě, minimálně po té mana-
žerské linii, určitě připravuje?

No to je, vzhledem k předchozí se-
zoně, trochu problém. :-). My si totiž 
nemůžeme ty cíle snižovat. Nemůže-
me vyhlásit, že se chceme jen zachrá-
nit. To by bylo špatně. Takže chceme 
se pokusit dostat opět do play-off. 
Kádr poskládat tak, aby na to měl. 
Nemyslím, že by v něm mělo dojít k 
nějakému zemětřesení, ta kostra po-
stavená před čtyřmi lety může pokra-
čovat. Ale na druhou stranu se poučit 
z toho, že nám letos při několika zra-
něních trochu chyběla jeho větší šíře i 
kvalita. Takže otázka spíš zní, o jaké 
hráče kádr doplníme. A taky se poku-
síme sehnat více sponzorů.

Plánujete do kádru zařadit něja-
ké odchovance?

Určitě, nabízí se několik dorosten-
ců, kteří tu šanci jistě dostanou. Ne-
chceme už aby nám naši mladí hráči 
odcházeli, naopak chceme jim dávat 
šanci proniknout do mužského hoke-
je.

Bude pokračovat spolupráce s 
okolními extraligovými kluby?

Bude a my ji budeme i chtít zlepšit. 
I v tomto jsme byli nováčky. I když Vít-
kovice ani Třinec nás nenutili k tomu, 
že ten či onen musí hrát a v takové laj-
ně, ale vždy ta volba byla na nás a na 
trenérovi, což je podstatné. Na druhou 
stranu jsem rád, že jsme těm klubům 
ukázali, že ti jejich hráči u nás nejdou s 
výkony níž, ale naopak můžou se do-
stat do formy, ve které se pak zařadí 
do extraligového kádru. To byl příklad 
Ondry Šedivého a Erika Němce.

 Tomáš Vlček
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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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Opravy, montáže, úklid...

HODINOVÝ MANŽEL

Čištění koberců, křesel a sedaček
strojem Kärcher, SLEVA 30%

www.manzel-hodinovy.cz

� 606 328 595

49/14

Privátní zdravotnické zařízení 

ZOBAMED s.r.o. 
Tel.: 596 811 119
www.zobamed.cz

Havířov-Město, ul. Pavlovova 6
Gynekologická ambulance 

MUDr. Eva ZOBAČOVÁ
MUDr. Daniel JANÍČEK

Po - Pá 7 - 12 hodin
Út 13 -17 h, St 15 - 18 h 

Gyn. ambulance  �  Laser 
� Těh. poradna �  CTG 

� Ultrazvukové vyšetření 

Po a Čt 15 - 19 hodin
Odborné chir. vyšetření, 

konzultace, odstranění mateřských 
znamének, bradavic, ateromy, 

lipomy, opichy křeč. žil, 
mamologická poradna apod.

MUDr. Stanislav ZOBAČ
MUDr. David ZOBAČ

GYNEKOLOGIEGYNEKOLOGIE

CHIRURGIECHIRURGIE
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