Kronika města Havířova

DUBEN
1. dubna
Měsíc duben začal hrůzným trestným činem, který šokoval
veřejnost. V noci na aprílovou neděli neznámý muž
zavraždil v Prostřední Suché čtyřiatřicetiletého taxikáře
z Ostravy. Vrah mu způsobil četné bodnořezné rány ruky
a hrudníku, přičemž čepel zasáhla orgány dutiny hrudní.
I přes rychlé lékařské zákroky v půl třetí ráno v havířovské
nemocnici zemřel.

● Uvědomili jsme si, jak je
vlastně povolání taxíkáře
nebezpečné. Nikdo totiž
neví, jaký člověk a za
jakými úmysly do taxíku
nasedne a jestli se místo
zaplacení neuchýlí k podobnému násilí.

2. dubna
Zastupitelé schválili koupi pěti zdravotních středisek na
území města za necelých dvacet milionů korun. Definitivní
souhlas musí dát krajské zastupitelstvo.
Při projednávání bodu jednání o obsazení v kontrolních
orgánech městských společností došlo k takovým rozporům
zastupitelů, že vedly k demonstrativnímu odchodu
opozičních členů ODS, kteří nesouhlasili s návrhem vládní
koalice. I když před zastupitelstvem proběhla jednání
u kulatého stolu, po němž panovala napříč politickým
spektrem vzájemná shoda, velké problémy nastaly poté, co
se ODS rozhodla na místo v dozorčí radě Městské realitní
agentury nominovat Zdeňka Fikáčka. Ten měl nahradit
stranického kolegu Libora Čtvrtku, který se měl naopak stát
jednatelem Zámku. Jenže osoba Fikáčka se stala u vládní
koalice neprůchozí a ODS by tak přišla o jedno místo.
Současným jednatelem Zámku je Radslav Masný, který není
momentálně členem ODS v Havířově, ale v Albrechticích
a proto má být odvolán.
Přesto za tak rušného jednání zastupitelstva, byl schválen
deficitní rozpočet na rok 2007. Celkově se počítá se
schodkem 284,2 milionu koruny. Z této částky je
26,7 milionu určeno na splácení jistin a úvěrů. Radnice
počítá s celkovými příjmy ve výši 1,7 miliard korun, ovšem
výdaje budou téměř dvě miliardy.

3. dubna
Manželé Danzingerovi z Olešnice na Moravě, držitelé
ocenění ministra kultury „Nositel lidové tradice“ předváděli
ve výstavní síni Musaion jak se vyrábí modrotisk. Jsou
pokračovateli rodinné tradice, provozují nejstarší dílnu na
výrobu modrotisku v České republice, v níž se barví látky
indigem od r. 1816. Během ukázek byla možnost odkoupení
nejen hotových výrobků, ale rovněž plátna a rezervy k tisku
látek. V odpoledních hodinách vystoupily havířovské
„Babky“ a po celý den mohli návštěvníci shlédnout ukázky
paličkované krajky a gobelínové výšivky .
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● Město Havířov poskytne
po schválení zastupiteli
dotaci základní organizaci
Českého svazu včelařů
v Havířově ve výši 34 314,korun a základní organizaci
Českého svazu včelařů
v Horní Suché ve výši
15 618,- Kč na obnovu
a léčení včelstev z Fondu
životního prostředí.
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5. dubna
Kriminalisté jsou velmi blízko identifikace vraha
ostravského taxikáře, který se stal obětí brutální vraždy
v Havířově – Prostřední Suché. Podezřelý má být třiceti až
čtyřicetiletý muž polského státního občanství, který zde
pracoval. Policisté v hotelovém pokoji zajistili další stopy,
které pomůžou k určení DNA pachatele. Jelikož se nejspíš
jedná o cizího státního příslušníka, situace se tím
vyšetřovatelům komplikuje a čeští kriminalisté musejí žádat
o spolupráci své polské kolegy.
● Město poskytne ČSAD Havířov dotaci 7,5 milionu korun
na nákup sedmi nových autobusů. Šest z nich bude
nízkopodlažních s pohonem na stlačený zemní plyn.
Společnost použije také téměř 19 milionů korun z dotace
ministerstva dopravy. Radní zároveň poskytli dopravci na
letošní rok dotaci přes 37 milionů korun na úhradu ztráty při
provozování veřejné dopravy pro město. Průměrné stáří
autobusů v Havířově dosahuje díky pravidelným dotacím
města 5,6 roku, což je mnohem méně než ve většině
okolních měst.

● V posledních čtyřech
letech
přispělo
město
dopravci na nové autobusy
částkou téměř 50 milionů
korun.

● Za rok 2006 bylo ve městě zjištěno 640 nových
onkologických onemocnění. U mužů se na prvním místě
vyskytuje rakovina plic, na druhém rakovina tlustého střeva
a na třetím prostaty. U žen je na prvních třech místech
zhoubný nádor v prsu, rakovina tlustého střeva a ženských
orgánů. Vyléčení se odvíjí především od včasné diagnostiky,
a k tomu slouží v nemocnici mammologická poradna
o prevenci.
● Byla zprovozněna nová okružní křižovatka na Šumbarku
u krytého bazénu. Ta byla vybudována v souvislosti
s výstavbou nové velkoprodejny Lidl a měla by bez dalších
zásahů vydržet pět let a upravit tak provoz z Města na
Šumbark a naopak.

11. dubna
Ocenění města za dlouholetou nadstandardní práci převzalo
čtrnáct pedagogů, kteří působí na havířovských základních
a středních školách. Slavnostní akce proběhla ve
Společenském domě a kromě učitelů se dostalo uznání
i devíti žákům a třem družstvům díky úspěchům ve
vědomostních soutěžích nebo zapojení do různých
společensky prospěšných projektů.
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● Akci doprovázel kulturní
program, ve kterém se
představili skvělí houslisté,
žák ZUŠ B. Martinů Leoš
Drda a absolvent ostravské
konzervatoře
Petr
Grabovský, taneční soubor
Horizonty, pěvecký soubor
Rozmarýnek a děti z MŠ na
Holubově ulici s pohádkou
Mrazík.
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Oceněni byli tito pedagogové: Štěpánka Chobotová
(ZŠ Gen. Svobody), Alena Erlichová (ZŠ Gorkého), Marie
Febrová
(ZŠ
Jarošova),
Radomíra
Volejníčková
(ZŠ K. Světlé), Hana Klepáčová (ZŠ Mánesova), Eva
(ZŠ
Moravská),
Josef
Šebestík
Kubíčková
(ZŠ M. Kudeříkové), Alena Stankušová (ZŠ M. Pujmanové),
Vladimír Česák (ZŠ a MŠ Na Nábřeží), Hana Štolbová
(Gymnázium Komenského), Hana Šimková (Gymnázium
Studentská), Marie Venglářová ( Střední škola řemesel
a služeb), Jolana Mütherová (ZŠ 1. máje), Alena Ježová
(ZŠ Mládežnická).
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Ocenění žáci: Jiří Čala (Gymnázium Komenského – 3. místo
v chemické olympiádě), Jan Jonšta (ZŠ Jarošova – 2. místo
mladý zahrádkář), Martin Lexa (ZŠ Gen. Svobody – 5. místo
astronautická olympiáda), Markéta Menšíková (Gymnázium
Komenského – 2. místo v biologické olympiádě), Lukáš
Michálek (ZŠ Moravská – Talent, speciální ocenění, talent
v oblasti fyziky a chemie), Pavel Ochman (ZŠ Školní –
1. místo Superfarmář), Adam Ripp (ZŠ Kpt. Jasioka –
1. místo v zeměpisné olympiádě), Tomáš Svoboda
(ZŠ Moravská – Talent, speciální ocenění, talent v oblasti
fyziky a chemie), Jakub Svoboda (ZŠ M. Kudeříkové –
1. místo v matematické olympiádě, Soutěž Klokan).
Oceněná družstva: ZŠ Gen. Svobody – 1. místo v okresní
soutěži Mladý zdravotník (Jana Charvátová, Kristýna
Gajdošová, Aneta Chalupová, Žaneta Vachtarčíková, Ondřej
Ficel), ZŠ Gorkého – 1. místo v soutěži Mladý cyklista
( David Blecha, Hana Blatecká, Jiří Švihl, Nikola
Kadlečíková), ZŠ M. Pujmanové – Mezinárodní projekt
Občan (Lenka Szokalová, Nikola Dindová, Šárka Daňková,
Dominika Hloušová, Markéta Kubecká, Markéta Kozlová,
Aneta Svrčinová, Karin Bémová, Žaneta Korbelová, Lucie
Lastovicová, Kamila Šostková, Ludmila Kožená, Nikola
Luňáková).
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Talentovaný houslista Leoš Drda.

12. dubna
Zástupci izraelského investora jednali s primátorem
Františkem Chobotem a náměstkem pro hospodářský rozvoj
Zdeňkem Osmanczykem o možnosti postavit v Havířově
velké zábavní centrum s obchodními galeriemi. Podobných
projektů postavila izraelská firma po Evropě již 34, nejvíce
v Polsku a Maďarsku. V ČR prozatím jen v Praze. Izraelci
požadují minimálně 10 tisíc metrů čtverečních, ale město
takovou plochu k dispozici nemá. V úvahu jedině přichází
plocha po sklenících u bývalých Rekultivací OKD. Majitel
pozemku chce o výstavbě jednat.
● Zřejmě největší porota ze všech soutěží amatérských
hudebníků v ČR rozhodovala v ostravském klubu Templ
o vítězi soutěže Berentzen Líheň 2007. Devatenáctičlenný
tým porotců nakonec rozhodl a vítězem šestého ročníku této
soutěže určil skupinu Enter z Hradce Králové. Letos se do
soutěže přihlásilo skoro 150 skupin a koncerty probíhaly
v Havířově, Ostravě a Bohumíně. Ve finále se utkalo šest
kapel, druhá skončila brněnská kapela Woodoo a třetí Go in
side také z Brna. Oceněné kapely uslyšíme na festivalu
Inkubátor a vítězná kapela získala prostor pro nahrávání
demosnímku či natočení koncertního videoklipu.

14. – 15. dubna
Členové Leteckého modelářského klubu Meteor a jejich
přátelé z jiných klubů pořádali na malém travnatém letišti
v lokalitě Hohenegger mezi Havířovem a Karvinou svou
první letošní akci nazvanou Otevírání nebe. Modeláři všem
přihlížejícím ukázali, jak přes zimu zdokonalili nebo
postavili zcela nové modely. Byla to nádherná podívaná,
protože modeláři se svými modely, z nichž některé měly
rozpětí křídel přesahující tři metry a vážící kolem dvaceti
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kilogramů, dokázali provádět různě obtížné kreace.
Klub modelářů byl založen v roce 1965, ale v Havířově
nemá vhodné podmínky pro létání. Nabízí se louky kolem
řeky Lučiny, ale ani ty nejsou vhodné, protože jsou příliš
blízko obydlených částí a lokalitu využívají lidé
k procházkám. Letadla jsou plné elektroniky, která může být
ovlivněna vnějším zdrojem a snadno by tak došlo k neštěstí.
V lokalitě Hohenegger nejsou obtěžováni a nemůže se tam
nic stát, i když je víc vzdálená.

18. dubna
Návštěvní den redakce Deník na Náměstí Republiky se
vydařil. Noční déšť smyl z dlážděné plochy veškerý prach
a pročistil ovzduší. Lidé se mohli seznámit s výrobou novin
a přímo na místě mohli na stránky vkládat své příspěvky do
rubriky Čtenář-reportér, která je každodenní součástí
Deníku. Na pódiu vystoupily různé taneční soubory trénující
pod Střediskem volného času Asterix, tanečníci z Floduru
a zazpívaly havířovské Babky. Hlavním tématem akce byla
podpora sportu ve městě. V živé diskusi a rozhovoru
s redaktorem Deníku Liborem Pristášem vysvětloval
primátor František Chobot jaké má možnosti městský
rozpočet, jak zastupitelstvo rozděluje peníze jednotlivým
klubům, a také došlo na otázky okolo nadprůměrné dotace
havířovskému hokeji. Lidé se ptali také na jiné otázky, které
je zrovna pálí a primátor musel odpovídat.
● Kytarový mág a skladatel Michal Pavlíček vystoupil spolu
s Martinem Ivanem – basa a Milošem Meierem – bicí před
vyprodaným sálem ve Stolárně. Nadšení posluchači
mohutným potleskem ocenili téměř každou skladbu. Koncert
byl takovou ochutnávkou letošního programu Inkubátoru, na
kterém jako host vystoupí právě Michal Pavlíček, tentokrát
s Bárou Basikovou.
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19. dubna
Dívky ze základních škol v Ostravě, Karviné, Orlové,
Bohumíně a v Havířově porovnaly svoji krásu a dovednosti
v soutěži Dívka roku 2007. Před samotným finále dívky
absolvovaly dvě nelehké soutěžní disciplíny – test
z všeobecných znalostí a praktický úkol v navlékání korálků
na nit. V samotné soutěži v Kulturním domě Petra Bezruče
byly hodnoceny jejich komunikační schopnosti, volný
program, zvládnutí sestavy v aerobiku a módní přehlídka.
Celkovou choreografii s dívkami připravila Česká miss 2006
Radka Buchtová. Titul Dívka roku 2007 získala Charlotte
Horutová z Ostravy, první vicemiss se stala Zuzana
Soviarová také z Ostravy, druhou vicemiss
Barbora
Liebigerová z Karviné, návštěvníkům internetu se nejvíce
líbila Petra Frasunková z Orlové a miláčkem publika se stala
havířovská Martina Ujházy.

20. dubna
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Na Den Země bylo na náměstí velmi živo. Vyrostlo tam
deset stanovišť, která propagovala ekologické materiály
a zdravé životní prostředí. Středisko volného času Asterix
nabízelo stavění soch z odpadových materiálů a další
výtvarné a rukodělné techniky na ekologické téma. U stánku
Asterixu bylo pořád plno a navíc připravil také
přírodovědnou stezku pro tříčlenná družstva základních škol
v okolí Lučiny. ZŠ M. Pujmanové prezentovala projekt
Havířov, město zeleně, ZŠ Žákovská otevřela svůj
biojarmark, na kterém žáci prodávali vlastní vyrobené
ekologické výrobky. Zdravotní ústav Ostrava seznamoval
návštěvníky s programem na odvykání kouření a měřil jim
cholesterol. Stanoviště Technických služeb předvádělo
ukázky skladování plastů v původním, zmačkaném
a slisovaném tvaru. Díky firmě Elektrovin se Havířované
zbavovali nepotřebných a použitých elektrospotřebičů, které
představují nebezpečný odpad. Na náměstí bylo také plno
atrakcí, her a soutěží pro děti. Velký zájem byl o úžasné
sedmimílové skákací boty.

Vodnická kapela bavila návštěvníky.

21. dubna
Kulturní dům se opět otevřel pro festival malých
profesionálních divadélek a divadel pro děti, Miniteatro.
Jeho šestnáctý ročník byl pojmenován po duchovním otci
festivalu Jiřím Tibitanzlovi, který loni zemřel. Zahájení
festivalu se neobešlo bez tradičního průvodu městem, kdy
do kroku a pro zábavu vyhrávala jihočeská kapela Rybníkáři
a během sedmi dnů se divákům představilo sedm
divadelních souborů. Celý festivalový týden uváděla herečka
divadla Kalich Zuzana Vašková.
Vítězem festivalu Miniteatro se stalo Divadýlko Kuba Plzeň
za představení Mňam-pohádky a cenu havířovských dětí
obdrželo Divadlo Androméda Praha.
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●
Městská
knihovna
v průběhu dubna pořádala
besedy na ekologické téma
a výtvarná odpoledne. ZŠ
Moravská
uspořádala
tradiční soutěž družstev
O pohár skřítka Dopraváka,
kdy
žáci
prokazovali
znalosti z pravidel silničního provozu, zdravovědy,
zručnost a překážkovou
jízdu na kole.
Starší žáci ZŠ Gorkého
prováděli
jarní
úklid
v lesoparku
Stromovka
a v okolí řeky Lučiny. Jako
každý rok, i letos nasbírali
hromadu
nejrůznějších
odpadků. Kromě papíru
a igelitů našli vyhozené
televize, koberce, oblečení,
pneumatiky, kočárky, lyže
a další staré nepotřebné
věci.
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24. dubna
Studenti střední školy v Prostřední Suché v červených
a bílých tričkách nabízeli v ulicích města pruhované
propisky a letáčky s informacemi o hluchoslepotě. Činili tak
v rámci již páté celorepublikové sbírky Červenobílé dny.
V loňském roce se podařilo vybrat přes 600 tisíc korun, což
zajistilo asistenty pro 16 hluchoslepých lidí. Výtěžek
z letošní sbírky mimo jiné pomůže rozvíjet služby pro
hluchoslepé v nových regionech.

25. dubna
Nejožehavějším bodem zasedání rady bylo možné uzavření
ZŠ V. Nezvala. Rada po dlouhé diskuzi tento krok
doporučila ke schválení na příštím zastupitelstvu.

26. dubna
V ulicích města proběhla každoroční humanitární sbírka
známá jako Sluníčkový den. Vybrané finanční prostředky
jsou určeny pro potřeby opuštěných dětí a pěstounské
rodiny. Podařilo se vybrat 12 805 korun a v rámci celé ČR
darovali lidé 1 607 209 korun.
● Ve večerních hodinách pro milovníky jazzu a blues
přichystala Stolárna koncert multiinstrumentalisty, zpěváka
a skladatele Jana Spáleného a ASPM. Bylo vidět, že Jan
Spálený nebyl v nejlepší formě, trápily ho nemoci, ale vydal
ze sebe pro plný sál to nejlepší a nachystal tak všem
nádherný zážitek, pohlazení na duši. Spolu s ním vystoupili
Michal Gera – křídlovka, trubka, zpěv, syn Filip Spálený –
tuba, baskytara, Filip Janíček – bicí a Radek Krampl –
vibrafon a zpěv.
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● Organizátorům koncertů
ve Stolárně se ohromně daří
pořádat klubové koncerty
hudebních es pro náročné
posluchače, všechny koncerty jsou téměř vyprodané.
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27. dubna
Nejlepší sportovci města byli oceněni na slavnostním večeru
ve Společenském domě. Pamětní medaili a pamětní list
získalo celkem 40 jednotlivců, 20 družstev, 2 tělesně
hendikepovaní sportovci a 11 trenérů a zasloužilých
pracovníků sportu a tělovýchovy.

Nejcennější ocenění v každé kategorii patřilo tradičně
absolutním vítězům. Poháry za vynikající reprezentaci města
obdrželi Pavel Maslák (Slavia Havířov – atletika), Helena
Bednářová (Baník Havířov – stolní tenis), Patrik Krywult
(Baník Havířov – vzpírání), Petra Kocurová (Klub vodního
lyžování) a Jan Garay (Slavia Havířov – kulturistika).

Hlavní cenu převzal kulturista Jan Garay.
Mezi družstvy uspěly HC Havířov Panthers (žáci), Baník
Havířov (junioři – stolní tenis) a RC Havířov (muži –
ragby). V roce 2006 získali havířovští sportovci 35 titulů
mistra Evropy, 1 titul mistra České republiky a 3 tituly
vicemistrů světa. V doprovodném programu zazpívala
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zpěvačka Heidi Janků a v pestrém programu předvedly své
umění i úspěšné sportovní kluby.

Další hlavní cena je pro muže RC Havířov.
● Policisté po šestadvaceti dnech pátrání dopadli
osmadvacetiletého muže, který je hlavním podezřelým ze
spáchání vraždy taxikáře. Za mřížemi je polský státní
příslušník, který pracoval na dole v Karviné a bydlel na
hotelu Impuls nedaleko místa činu. Otec tří dětí byl údajně
ve finanční tísni a problémy se zákonem měl i na území
našich severních sousedů. Policisté prověřují další dvě
napadení taxikářů v okrese Frýdek – Místek a Karviná
a hledají i možné souvislosti s dalšími dosud neobjasněnými
loupežemi v hernách a barech.

28. dubna
Druhá akce Den s Deníkem v prostorách parkoviště
u OD Kaufland na Těšínské ulici se opět mimořádně
povedla. Tentokrát bylo hlavní téma zaměřeno na problémy
s parkováním ve městě a do diskuze s primátorem se aktivně
zapojovali příchozí lidé. Občané se mohli také pobavit
u bohatého kulturného programu a soutěží.
● Na posledním zasedání zastupitelů kraje padlo rozhodnutí
o prodeji pěti zdravotních středisek havířovské radnici. Cena
odkupu je stanovena na 20 milionů korun, ale s jednou
podmínkou. Magistrát města nesmí po dobu deseti let
střediska prodat ani převést na jiné subjekty. Ordinace
nemohou být nabídnuty a prodány ani doktorům, kteří v nich
ordinují a mají o jejich odkup zájem. Vedení města se musí
vyjádřit do 18. června, jinak se střediska opět vrátí do
výběrového řízení. Soukromí investoři za tyto objekty
nabízejí kraji celých 55 milionů korun. Město ví, že objekty
jsou ve špatném technickém stavu a jejich rekonstrukce bude
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● Jiné názory tvrdí, že
město nerozvážně investuje
desítky milionů korun na
koupi
a
rekonstrukce
zdravotních středisek, a ty
mu budou chybět například
pro
vyřešení
rozvoje
bydlení.
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stát minimálně dalších 20 milionů korun, ale rozhodlo, že
lékařská dostupnost v těchto střediscích musí být občanům
zachována a má tudíž přednost.

SPORT
● Ve vzpěračské hale se uskutečnilo 1. kolo ligy Masters,
soutěže veteránů. Dvaaosmdesátiletý Karel Seitl ze Zlína
získal jako první na světě v tomto olympijském cyklu více
než 500 bodů. Domácí úspěšný reprezentant Imrich Rusnyak
překonal české rekordy Masters v trhu a dvojboji.
● Finále florbalové extraligy, které se hrálo v domácím
prostředí a přineslo hráčům Pegres Havířov stříbrné medaile
přivedlo na zimní stadion velké množství fanoušků a diváků.
První utkání domácích s Tatranem Střešovice zhlédlo
2345 diváků a další den se hala zaplnila ještě víc. Pořadatelé
oficiálně napočítali 3013 fanoušků.
● Na Mistrovství České republiky v Brně získali karatisté
Baníku Havířov čtyři zlaté, jednu stříbrnou a sedm
bronzových medailí. Mistrovský titul vybojovali Josef
Bělica ve váhové kategorii nad 80 kg, Jiří Junek do 80 kg
a Adam Horváth bez rozdílu hmotnosti. Mezi ženami získala
Karolína Bobková (do 60 kg) stříbro a v kategorii bez
rozdílu hmotnosti bronz. Karate v Havířově se o svou
budoucnost obávat nemusí.
● Vynikajících úspěchů dosáhly na mezinárodním turnaji
Mann a Hummel Baver Cup 2007 závodnice Sportovního
klubu moderní gymnastiky. Na tradičním velikonočním
turnaji v Třebíči mezi soupeřkami z Chorvatska, Rakouska,
Slovenska, Bulhaska, Maďarska a České republiky
vybojovaly zlato a dvakrát bronz. Z Havířovanek byla
nejúspěšnější děvčata v kategorii naděje starší. Barbora
Kundelová vystoupila v silné mezinárodní konkurenci
a získala zlato, Blanka Žáková bronz. Ve skupině naděje
mladší získala další bronz Barbora Purmová. Mezi
juniorkami byla nejlepší, čtvrtá, Kristýna Janečková.

21. dubna
Městskou sportovní halu ovládla tradiční mezinárodní soutěž
moderních gymnastek Slezská stuha. Na soutěž se sjely
gymnastky z šestnácti oddílů sedmi zemí z Bulharska,
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Německa, Slovenska,
Ukrajiny a České republiky. O vítězství bojovalo celkem
sedmdesát osm závodnic v šesti věkových kategoriích.
Hvězdou celodenního sportovního klání byla bulharská
závodnice Filipa Sidera z CSKA Sofia, bronzová
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● V kategorii starších nadějí
rozradostnila domácí publikum gymnastka Sportovního
klubu
moderní
gymnastiky Havířov Blanka
Žáková, když po skvělém
výkonu zaslouženě vyhrála
s více
než
tříbodovým
náskokem. Ostatní Havířo-

Kronika města Havířova
medailistka z evropského šampionátu. Svým suverénním
vystoupením potvrdila, že patří mezi světovou špičku
a vyhrála seniorskou kategorii.

vanky získaly tři stříbrné
a jednu bronzovou medaili.

● ●●
Mladí stolní tenisté Baníku
Havířov Pavel Širůček,
Vojtěch Štrof, Dušan Kubík
a David Sargánek získali
titul
mistrů
republiky
v kategorii star-ších žáků.

27.-29. dubna
Mezinárodní softtenisový turnaj Czech Soft Tennis Open
2007 pořádal Český softtenisový svaz v areálu Tenisového
klubu Havířov. Turnaj je akreditovaný Evropskou
softtenisovou federací jako turnaj II. třídy a zúčastnili se ho
reprezentanti z 5 zemí – Maďarska, Nizozemí, Skotska,
Slovenska a České republiky. Čeští reprezentanti patřili na
turnaji, který patří počtem zúčastněných týmů k největším
na světě a je jedním ze tří přípravných turnajů na letošní
13. mistrovství světa, které se koná v září v korejském
Anseong, k favoritům. Turnaje se zúčastnil i aktuální
evropský dvouhrový i čtyřhrový první hráč a trenér
reprezentace Roman Fojtík, ve čtyřhře hrající s Petrem
Vlkem.

str.č. 13/13

