Kronika města Havířova

Březen
1. března
Nový měsíc začal vernisáží výstavy akademické malířky
Milči Eremiášové. Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho
instalovala výstavu Řeč paličkované krajky. Autorka se
narodila roku 1938 v Praze. Vystudovala Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze obor krajky a výšivky
a v letech 1967-71 absolvovala na VŠUP uměleckou
aspiranturu v oboru ruční krajky. Působila jako pedagog ve
Školském ústavu umělecké výroby v Praze, kde kromě
paličkování a výtvarných předmětů vyučovala především
dějiny výtvarné výchovy a textilní technologii. V roce 1990
přešla na Soukromou mistrovskou školu uměleckého
designu v Praze, kde vedla ateliér krajky a výšivky až pět
let. V současné době učí v různých kurzech a často je zvána
do ciziny jako lektor workshopů pro krajkářky. Od roku
1967 uspořádala přes padesát samostatných výstav doma
i v zahraničí a získala řadu ocenění.

2. března
Ve Společenském domě se konal Indický festival, který
připravilo pražské centrum pro védská studia a Městské
kulturní středisko. V úvodní části dvouhodinového
programu zazněly tradiční indické písně v bengálském
jazyku, sanskrtu a hindštině za doprovodu originálních
hudebních nástrojů jako mridanga, tampura, sitár, karatály
a flétna v podání osmičlenné hudební skupiny Venugopál.
Byla to šňůra pestrobarevných, dynamických, veselých
i meditačních skladeb. Hudebníci byli odměněni mohutným
aplausem publika. Program pokračoval přednáškou o védské
kultuře, literatuře, filozofii Bhagavad gity, duchovním stylu
jóga a samotném hnutí. Prostřednictvím projekce se diváci
seznámili s některými poutními místy v Indii. Zlatým
hřebem festivalu byl taneční recitál Bharata Natjam v podání
Rásabihárí dásí, která strávila několik let v taneční škole
v Indii. Na závěr připravili organizátoři překvapení ve formě
společného tance účinkujících s publikem. Velký zájem byl
o širokou nabídku tématických knih, hudební nahrávky,
vonné tyčinky, indické koření, kosmetiku, bižutérii
i ochutnávku indických specialit.

2. března
Několik stovek školáků z celého města mohlo zůstat doma
a nemuselo na vyučování. Ředitelé některých základních
škol se rozhodli vyhlásit chřipkové prázdniny. Donutil je
k tomu nízký počet žáků ve třídách a vysoká nemocnost je
i mezi učiteli a vychovateli. Čtyři školy měly ředitelské
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● Návštěvníky výstavy
upoutaly díla, kde autorka
kombinuje jemnou krajku se
dřevem. Jedním z hlavních
námětů je hudba a hudební
poselství
světových
velikánů, například Leoše
Janáčka nebo Bohuslava
Martinů. Náměty poutavé
výstavy jsou také historická
Praha a sakrální tématika.
Na vernisáži vystoupily žákyně ZUŠ B. Martinů,
pětiletá houslistka Liduška
Zigmundová a jedenáctiletá
klavíristka
Veronika
Piačková.

● Hnutí Hare Krišna působí
oficiálně v ČR od listopadu
1989
nejdříve
jako
občanské hnutí, v závěru
roku
2002
bylo
zaregistrováno jako náboženská společnost.
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volno už v minulých dnech. Kvůli chřipce se neučilo ve
školách v ulicích Na Nábřeží, Moravská, Gen. Svobody
a Jarošova. Nyní se přidaly ZŠ F. Hrubína a Gorkého

3. března
V Galerii Maryčka prezentují svá díla členky výtvarných
kurzů Městského kulturního střediska pod vedením paní
Elfrýdy Bujokové. K vidění je široká paleta pestrobarevných
prací vytvořených různými technikami, jako paličkování,
drhání, vyšívání, háčkování a další.

4. března
Třináctý ročník ankety o nejlepšího sportovce města opět
potvrdil, že s výsledky našich sportovců se můžeme směle
chlubit. Sportovní komise navrhla k ocenění celou řadu
úspěšných sportovců v kategoriích jednotlivců a družstev
žáků, juniorů a dospělých, v kategorii trenérů, tělesně
handicapovaných sportovců a odměněni byli rovněž
zasloužilí pracovníci v oblasti sportu a tělovýchovy. Ceny
těm nejlepším sportovcům předala primátorka města Milada
Halíková spolu se svým náměstkem Martinem Balšánem
a vedoucí odboru školství a tělovýchovy Ivou Sandriovou.
Nápomocni jim byli čestní hosté, kterými se letos stali stolní
tenisté Renáta Štrbíková a Petr Korbel a držitel zlaté
olympijské medaile z Moskvy 1980 vzpěrač Ota Zaremba.

● Slavnostní program byl
dobře připraven, vyhodnocování bylo prošpikováno
doprovodným programem
v re-žii sportovců. Jen mi
chybělo ocenění takových
osobností, jako je bronzový
olympionik Jaroslav Bába
a úspěšná
paralympička
Martina Knězková. Byli
sice městem ohodnoceni již
po návratu z olympiád, ale
jména takových sportovců
neměly chybět na sezna-mu
Sportovec roku 2004.

Se seznamem oceněných sportovců se můžete seznámit
v příloze této kroniky.

Absolutní vítězové
ankety:
Patrik
Krywult
–
SK
vzpírání
Baník,
Michal
Peterek
–
Slavie
Havířov,
oddíl kulturistiky
a Vojtěch Skalík –
Florbalový
klub
Torpedo.
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Ceny
nejlepším
sportovcům předával
nestárnoucí držitel
zlaté
olympijské
medaile
z Moskvy
1980
vzpěrač
Ota
Zaremba.

9. března
Významného ocenění se dostalo havířovskému aquaparku.
V Pražském veletržním areálu v Letňanech se konal
3. odborný veletrh Bazény, sauny a solária. U příležitosti
konání veletrhu uspořádala akciová společnost ABF
galavečer, jehož součástí bylo vyhlášení výsledků
doprovodných soutěží veletrhu, celostátní soutěže Bazén
roku a Grand Prix. Po odborné stránce byly přihlášené
stavby hodnoceny Ing. Bohumilem Šťastným z katedry
zdravotního inženýrství fakulty stavební ČVUT Praha.
V kategorii veřejné bazény – aquaparky si vítězství připsalo
havířovské koupaliště.

10. března
Několik neorganizovaných obyvatel města dokázalo
přesvědčit většinu radních, aby se připojili k symbolické
podpoře tibetského národa a nechali vyvěsit vlajku Tibetu.
Je to opravdu jen symbolika, ale potřebná, protože je potřeba
uznávat i jiné než politické a obchodní hodnoty. Radní
nechali vlajku vyvěsit přímo před budovou magistrátu.
Vyvěšením vlajky lidé sympatizují s tibetským národem
a podporují jeho boj proti čínské agresi.
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9. března
Členové havířovské KDU –
ČSL volili své vedení.
Předsedou místní organizace byl opět zvolen
šestatřicetiletý
Marek
Plawny a místopředsedou
o rok
mladší
Marek
Světnička.

● Čínská agrese začala
v roce 1950, když čínská
vojska
obsadila
Tibet
a zničila 6 tisíc budhistických klášterů. Tibeťané
se vzbouřili o devět let
později, právě 10. března,
ale povstání bylo ze strany
Číny krvavě potlačeno.
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Stále vitální paní Vlasta Urbánková
přijímá gratulace ke své dlouhověkosti
od primátorky Milady Halíkové

12. března
Krásné životní jubileum, 100 let, oslavila paní Vlasta
Urbánková. Tyto výjimečné narozeniny slavila na
havířovském Zámku, kde ji přišlo popřát neuvěřitelné
množství příbuzných a přátel, a také primátorka města
Milada Halíková. Paní Urbánková se narodila 22. března
1905 v Budapešti. Její život však nebyl zrovna idylický.
Prožila nejkrutější období lidské historie, za války spolu
s manželem prošla koncentračními tábory v Terezíně,
vězením v Drážďanech, byla v Osvětimi a pak v lágru
Bergen-Bolsen. Víra, že se opět shledá se synem, kterého
musela opustit jako sedmiletého, ji pomohla překonat to
nepopsatelné peklo. Šťastná rodina se po válce opět sešla,
paní Urbánková tehdy vážila jen 28 kilogramů. Paní
Urbánková je velice vitální a činorodá žena. Jejím receptem
na dlouhověkost je pohyb a střídmost v jídle.
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17. – 18. března
Pravá soutěžní atmosféra zavládla v těchto dnech v Městské
knihovně v Šrámkově ulici. Třiašedesát dětí zápolilo o titul
velmistra v oblíbené společenské hře Člověče, nezlob se! Po
urputných bojích, jaké jen tato hra může nabídnout, se
šťastným vítězem a velmistrem stal Jakub Janovský. Na
druhém místě s titulem 1. vicemistr skončila Šarlota
Pekárková a 2. vicemistrem se stal Jan Vandlík. Tento
prázdninový program, který pro děti knihovna připravila, se
setkal až s nečekaně velkým ohlasem.

23. března
Velký sportovní den pořádala ZŠ Na Nábřeží a Správa
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, která
v Havířově-Suché provozuje pobytové středisko. Akce byla
připravena pro děti uprchlíků, kteří v ČR žádají o azyl
a havířovské děti, které navštěvují pořadatelskou školu.
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V rámci sportovního dne děti měřily síly v kolektivních
hrách. Smíšená družstva mezi sebou zápolila ve vybíjené,
sálovém fotbalu nebo hodu na koš. Odpoledne byla pro
dospělé žadatele o azyl připravena soutěž inspirovaná
Pevností Boyard. Myslím, že taková akce je skvělá ukázka
jak pomoci azylantům v jejich integraci v našem městě.

26. března
Ve velkém sále KDPB se uskutečnila slavnostní premiéra
muzikálu Proroctví. Autor projektu a skladatel Stanislav
Ferko spolu s režisérem Liborem Pawlicou a více než
šedesáti dalšími účinkujícími dokázali společným úsilím,
vytrvalostí a pílí přivést na havířovské jeviště svůj ojedinělý
projekt. Do příprav na uvedení tradičního příběhu o válce
mezi Dobrem a Zlem, s méně tradičním koncem, se zapojila
celá řada havířovských ochotníků divadel Sputnik a Skřítek.
Ti si přizvali ještě studenty ostravské konzervatoře,
tanečnice TK Horizonty, šermíře ze skupiny Tizon, kapelu
SoFine a mnoho dalších havířovských amatérských umělců.
Vizuální efekt dotváří videoprojekce Jiřího Veličky
a grafické počítačové animace Martina Ferka. Úsilí všech
bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem zcela zaplněného
sálu a diváci nešetřili chválou směrem k mladým umělcům.
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28. března
Na tento den připadlo letošní Velikonoční pondělí. Přesto
jsem ve městě potkala jen velmi málo koledníků. Možná
také proto, že většina rodin využila prodlouženého víkendu
a užívá si velikonočního veselí v přírodě. Mezi mladými
lidmi narůstá počet těch, kteří velikonoční tradici nedrží.

31. března
Jedenadvacet pedagogů při příležitosti oslav narození
Učitele národů J. A. Komenského vybrala Rada města
Havířova na městské ocenění. Této pocty se jim dostalo za
významný přínos na poli výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže při tradičních oslavách Dne učitelů ve
Společenském domě. Různorodost oborů a aprobací
oceněných jen potvrdila, že vynikajících úspěchů dosahují
nejen nadšenci v oblasti výchov, ale učitelé všech předmětů.
Jsou to lidé, kteří své povolání berou jako poslání a jsou
schopni mu mnohé obětovat.
Jmenný seznam oceněných učitelů najdete v příloze této
kroniky.
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● Kantoři se představili
publiku krátkými videonavštívenkami a v programu dále vystoupil soubor
Hlásek, taneční pár Reneta
Dohnanská
a Marek
Swětlík, členové hudebně
dramatického studia MKS
a na závěr vystoupil folkový
písničkář Tomáš Kočko
s orchestrem.

Náměstek primátorky
Martin
Balšán
s oceněnou
Evou
Jeklovou
a
její
cenou – Keramickou
panenkou Amoskou od
výtvarnice
Hanky
Němčíkové.
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Březnové zajímavosti
● Letos již po osmé je březen vyhlášen Měsícem internetu.

Celostátní projekt, který vznikl před sedmi lety, v roce 1998,
se záměrem upozornit na obrovský význam internetu pro
rozvoj ekonomiky a společnosti, plně zakotvil i v havířovské
Městské knihovně. Pracovnice knihovny na tento měsíc
připravily bohatý a zajímavý program pro děti, jejich rodiče
i seniory. Neschází velice žádaná hodina bezplatného
internetu s možností individuální konzultace. Pro zájemce je
k dispozici i přehled nejzajímavějších adres k nakupování
v celosvětové síti. Po celý měsíc si můžou děti přivést své
rodiče do pobočky v ulici J. Wericha a ukázat jim, jak se na
počítači surfuje a pracuje s e-mailovou poštou. Seniorům,
kteří chtějí získat informace o internetu jsou vyhrazeny dvě
pondělní dopoledne na několika pobočkách.
Na závěr Měsíce internetu děti čeká oblíbená a dobrodružná
Noc s H. Ch. Andersenem.
● Prvním březnovým dnem odstartoval XVI. Ročník
celostátní literární soutěže Hledáme talentované autory aneb
Nepište do šuplíku. Toto literární klání iniciovala před více
než dvaceti lety knihovnice Jindra Zlámalová a našlo za
roky svého trvání značnou oblibu. Šanci mají všichni
zájemci, není žádná věková hranice. Velmi pestrobarevná
bývá i profesní skladba účastníků. Např.: plukovník ve
výslužbě, švec, televizní mechanik, horník, kuchařka,
zdravotní sestra a samozřejmě studenti. Soutěž má dvě
kategorie, prózu a poezii a mohou se do ní přihlásit autoři ve
věku od 15 let, kteří se literární tvorbou nezabývají
profesionálně. Další podmínkou je, že soutěžní práce musí
být původní, dosud nepublikované.

● Oceněny budou tři
nejlepší
díla
v obou
kategoriích a navíc je pro
letošní ročník připravena
zvláštní cena havířovské
primátorky
Milady
Halíkové pro nejlepší dílo
napsané k 50. výročí
založení města.

● Finále soutěže Berentzen
Líheň proběhne na festivalu
Inkubátor. Všichni čtyři
finalisté
se
představí
publiku v sobotním dopoledni a o vítězi rozhodnou
sami návštěvníci festivalu.

● Ze dvou semifinálových večerů vzešli finalisté Berentzen

Líhně, kterou pořádala Wiking agency Ladislava Slowika.
První souboj o finále byl našlapaný dobrou muzikou
a neuvěřitelně vyrovnaný. Pro porotu bylo velmi těžké
vybrat z pěti kapel jen dvě nejlepší. Rozhodovaly i takové
drobnosti, jako pódiové vystupování. Porota nakonec do
finále poslala domácí The Bone Collector a karvinské Basta
Fydly. Druhé semifinále určilo poslední dva finalisty, kteří si
zahrají na festivalu Inkubátor 2005. Ačkoliv to původně
nečekali ani sami porotci, do finále nakonec poslali razantní
kapely, které oslovily především svou „energií“. Porota
vybrala bluesové Blue Apples z Kutné Hory a SKA
Gentlemen´s club z Hranic na Moravě.
● Hygienici už znají výsledky ojedinělého projektu, v jehož

průběhu se snažili zjistit, zda bezdomovci a lidé ze sociálně
slabších skupin trpí tuberkulózou. V Havířově, Karviné

str.č. 8/12

●●●
O další desítky centimetrů
poklesne kus města, a to
v lokalitě,
kde
bude
probíhat
těžba
uhlí.
Havířovští radní schválili
vydání souhlasného stanoviska s hornickou činností v porubech v dobývacím
prostoru
Dolní
Suché. Radní souhlasili
s těžbou za předpokladu, že
Důl Lazy dodrží stanovené
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a Ostravě bylo loni na podzim vyšetřeno celkem
279 bezdomovců. Tito rizikoví lidé byli k dobrovolnému
vyšetření motivováni peněžní odměnou. Z celkového počtu
vyšetřených osob ve všech třech městech byl u 17 zjištěn
patologický nález nesvědčící však pravděpodobně
o aktivním tuberkulózním procesu. Čtrnáct z těchto osob
bylo vyhledáno a podrobeno dalšímu odbornému vyšetření,
ale onemocnění TBC u nich nebylo zjištěno. Z Havířova se
podrobné vyšetření týkalo osmi bezdomovců. Výsledky akce
vypovídají v základních pohledech o životě těchto lidí,
z nichž nadpoloviční většina využívá azylových zařízení,
která jim zabezpečují uspokojování základních životních
potřeb.
● Zákonodárci v polovině volebního období schválili
novelizaci zákona o střetu zájmů a volebního zákona. Tím
postavili mnoho místních politiků před zásadní rozhodnutí.
Mnoho lidí dalo svůj hlas v komunálních volbách
kandidátům, které znají a důvěřují jim. Často mezi nimi jsou
ředitelé škol, knihoven, policie, obecních společností.
V polovině volebního období však tito lidé musejí opustit
buď svůj pracovní post nebo funkci zastupitele. Ze
43 havířovských zastupitelů se změny týkají například
primátorky Milady Halíkové a jejich náměstků Martina
Balšána, Svatopluka Nováka a Eduarda Heczka, ředitele
městské policie Bohuslava Murase, Karla Sachmerdy,
Vojtěcha Kozáka, Jarmily Světlíkové, Radslava Masného,
Viktora Kalouska, Stanislava Nevřely.
Na konci měsíce přijala primátorka už první rezignace. Jako
první se svého postu vzdali Stanislav Nevřela, zástupce
ředitele HTS, Radslav Masný, Bohuslav Muras.

SPORT
● Velmi úspěšné byly mladší žákyně Startu Havířov, když

se dokázaly probojovat na finálový basketbalový turnaj
o mistra ČR. Družstvo, které je tvořeno převážně žákyněmi
sportovních tříd ZŠ Marušky Kudeříkové, se v dlouhodobé
části umístilo na třetím místě za Brnem a Ostravou. Do
finále ČR si postup zajistily pod vedením trenérů Petra
Chomy a Ladislava Šebánka.
● Na další skvělý úspěch dosáhla nadějná mladší žákyně
Kateřina Pauláthová. Na mistrovství ČR v alpském lyžování
ve Špindlerově Mlýně obsadila ve slalomu a obřím slalomu
pátá místa.
● Juniorští Panteři skončili v základní části hokejové ligy
druzí a nyní je čeká play off. Jako prvního soupeře měli
Kladno. Pouť mladých Panterů skončila smolně ve
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podmínky. Přes veškerá
ujišťování, že těžba nebude
mít devastační důsledky na
povrchu, lidé ze Šumbarku
a Suché proti rozšiřování
protestují. Důlní poklesy
a otřesy jim totiž poškozují
domy.

●●●
Několik nových rekordů
vytvořili
v
Sokolově
vzpěrači
mistrovského
Baníku
Havířov.
Petr
Sobotka jako první český
vzpěrač dostal v trhu nad
hlavu 200 kg, Martin
Kubica si za 140 kg v trhu
a 175 kg v nadhozu připsal
na
své
konto
384,1
Sinclairových bo-dů. To
znamenalo splnění limitu
a Kubica
pojede
na
Mistrovství Evropy do
Sofie. Celý tým si na své
konto připsal 1987,63 bodu,
což je také novým českým
rekordem.

Kronika města Havířova
čtvrtfinále. Havířovští hráči bojovali proti Rabatu Kladno
o úspěch do poslední minuty. Po závěrečném hvizdu se
nakonec radoval celek, který dokázal vyhrát předchozí tři
ročníky extraligy, díky gólu v přesilovce v samotném
závěru. Veleúspěšnou sezonu zakončili Panteři se zvednutou
hlavou.
● Skvělých výsledků dosáhli atleti AC Havířov na halovém

mistrovství České republiky žáků. Z Prahy přivezli jedno
stříbro, jeden bronz a celou řadu dalších drobných umístění.
Nejhodnotnější výkon havířovských nadějí předvedl Tomáš
Kovalčík ve skoku vysokém. Přenesl se přes laťku o výšce
192 cm, což v konečném účtování stačilo na druhé místo.
Zlato mu uniklo jen o vlásek. Skvěle si vedla také Zuzana
Strháková. Ta v závodě na 800 m vybojovala časem 2:25,18
bronzovou medaili.
● Vynikajícího úspěchu dosáhl na mistrovství České
republiky v boxu kadetů a žen, které hostil Havířov, náš
borec Jaroslav Plachetka. V domácím prostředí dokázal
vybojovat ve váze do 60 kg zlatou medaili. Plachetka byl
jediným boxerem Viktorie Havířov, který se dokázal
probojovat semifinálovým sítem. Bohužel všichni ostatní
zástupci Havířova se nedostali dál přes jeho rukavice.
Velkou radost měli nakonec příznivci karvinského boxu,
kteří se radovali z titulu čtyřikrát. Diváci, kteří si našli do
vzpěračské haly na šampionát cestu, určitě nelitovali,
protože mohli vidět na výborně zorganizovaném šampionátu
velmi kvalitní box.

Mladí bojovníci soupeře nešetřili….
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●●●
Volejbalisté Slavie Havířov si v tabulce druhé ligy
dlouho drželi druhé místo
za celkem z Bučovic a nikdo neviděl šance na postup
do
vysněné
baráže.
Senzační
klopýtnutí
vedoucích Bučovic na půdě
posledních
Pardubic
posunulo do čela druhé ligy
naše volejbalisty. Ti mají
čtyři kola před koncem
postup do baráže jen ve
svých rukou.

●●●
Jedinečného úspěchu dosáhl
na
mistrovství
České
republiky ve stolním tenise
hráč Startu Horní Suchá
Radek Košťál. Ve dvouhře
získal mistrovský titul.
Úspěch havířovských barev
podtrhl
třetím
místem
Radek Mrkvička.

●●●
Dramatický závěr 9. ročníku Havířovské hokejové
ligy vedoucí Panteři zvládli
a radují se ze svého
premiérového
celkového
vítězství. Na trůně vystřídali
Letce, se kterými sehráli
symbolicky poslední zápas
soutěže.

Kronika města Havířova

….až musel často zasahovat rozhodčí.

5. – 6. března
Závěrečnými finálovými boji byl ukončen druhý ročník
havířovské soutěže Bowling cup 2005. V sobotu se hrálo
finále v kategorii Amateur a o den později finále Junior. Ve
starší kategorii v hlavním finále hraném na čtyři sady, zcela
zaslouženě a přesvědčivě zvítězili se ziskem 2 009 bodů
Stanislav Kříž, David Kříž, Adam Kříž a Zdeněk Palička
z Opavy. Druzí skončili J. Szotkovski, D. Szotkovski,
A. Struppel, K. Szotkovská a D. Polczová z Těrlicka
dosažením 1 943 bodů. Třetí místo nakonec obsadil celek,
který celou soutěž pomýšlel na vítězství, ale kterému
poslední kolo vůbec nevyšlo a jeho členové byli nakonec
rádi, že uhájili poslední místo na stupních vítězů, Vladimír
Müller, Jana Meškalová, Bolek Žurovec a Alena Žurovcová
s 1 910 body. Nejlepším hráčem finále byla Jana Meškalová
(716) před Davidem Křížem (700) a Davidem Szotkovskim
(680).
Stejně jako v loňském roce přinesl velké drama finálový
souboj juniorů. Domácí celek ve složení Michal Brabec,
David Špok, Andrzej Wawrzyczek, (M. Wawrzyczková,
J. Petrovský) po třech sadách vedl o pět bodů. V bitvě nervů
nezvládli Havířované tlak soupeřů a museli se spokojit
s druhým místem za 1 731 bodů. Frýdecko-místečtí Matěj
Foťko, Petr Novák, Václav Novák a Petr Jež nahráli
1 795 bodů a tak dokonale oplatili svým rivalům těsnou
prohru z minulého ročníku. Jako hlavní cenu si odnesli
snowboardy v celkové hodnotě přesahující 45 tisíc korun.
Třetí skončili Radim Bojko, Michal Pščolka, David
Kepinski, Lumír Volter s 1 695 body.
● Tradiční hokejový Velikonoční turnaj HC Panthers

Havířov žáků 1. a 2. tříd přivítal na konci března 7 týmů
hokejové drobotiny z Frýdku-Místku, Kopřivnice, Opavy,
Orlové a domácího Havířova. Havířovští hráči „B“ družstva
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●
Ve
vzájemných
střetnutích plných hezkých
hokejových útočných akcí,
obranných situací i osobních
soubojů
potvrdili
adepti hokejového umění,
že
jsou
dobrým
předpokladem budoucího
špičkového hokeje.

Kronika města Havířova
(1. třídy) vybojovali 3. místo a hráči „A“ družstva (2. třídy)
suverénně zvítězili, když přehráli všechny své soupeře
chytrou a rychlou útočnou hrou.
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