Kronika města Havířova

ČERVEN

1. června
Druhá paralympiáda v historii města se uskutečnila v areálu
a okolí ZŠ Gen. Svobody. Akce se zúčastnilo přes šest set
postižených sportovců. Na paralympiádu s názvem Umíme
si pomáhat, přijely soutěžit postižené děti a klienti ústavů
z Havířova, Třince, Opavy, Nového Jičína, Orlové, Českého
Těšína, Bohumína a Krnova.
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Disciplíny byly přizpůsobeny předpokladům a požadavkům
zdravotně, tělesně či mentálně postiženým a organizátoři se
snažili propojit v soutěžích vazby hendikepovaných
a zdravých dětí. Velkému zájmu se těšila lukostřelba,
oblíbený byl stolní tenis i košíková. Poprvé si mohli
účastníci vyzkoušet frisbee, florball na vozíku či
horolezectví, milovníci zvířat se mohli projet na koni.
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Záštitu nad tímto projektem měla a do dalších let přislíbila
katedra aplikovaných pohybových aktivit univerzity
Palackého Olomouc, která poskytla kvalifikovaný dohled.
Pomohli také studenti Ostravské univerzity a Športového
gymnázia v Žilině, kteří působili v rolích asistentů na
jednotlivých stanovištích.
● Na Den dětí byl v Církevním středisku volného času sv.
Jana Boska v Šumbarku slavnostně otevřen nízkoprahový
klub Valdocco. Je určen pro mládež od patnácti do
pětadvaceti let, pro ty, kterým schází potřebné sociální
zázemí a většinou nemají kde trávit svůj volný čas.
Prostorná místnost je vybavená čtyřmi moderními počítači
připojenými na internet, k dispozici jsou různé stolní hry
a nechybí ani oblíbený fotbálek. Zájemci mohou přijít jen
tak, sami, nebo posedět s kamarády, seznámit se s novými
lidmi, zahrát si stolní a jiné hry, popovídat si o svých
problémech, vyslechnout přednášku nebo se přihlásit do
některého z připravovaných vzdělávacích kurzů. K aktivitám
patří výuka základů práce s počítačem, rozsáhlá knihovna.
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● Valdocco je čtvrť
v Turíně, kde Don Bosko
v 19. století zahájil svoji
činnost. Projekt je z osmdesáti procent financován
Evropskou unií, z deseti
Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR a stejným dílem
MS krajem.
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Významné místo v klubové náplni má poskytování sociální,
psychologické a právní pomoci formou osobních konzultací,
poradenství či besed.

2. června
Vedení města dalo najevo, že myslí i na mladé havířovany
a ve spolupráci s obcí Horní Suchá připravilo projekt
Culture zone a přizvalo do našeho regionu hudební styly,
které ještě nedávno neměly na veřejnou prezentaci mnoho
šancí. V amfiteátru na hřišti FK František si ve třech
termínech postupně užili milovníci stylů drum and bass, hiphop a punk. Na všechny akce byla zajištěna bezplatná
kyvadlová doprava a vstupné bylo jen symbolické, 50 korun.
Bohužel první z připravených akcí nepřálo počasí a přišlo
velmi málo diváků.
● Ve stejný den vyvrcholily dětskými radovánkami
a setkáním bývalých žáků oslavy osmdesátého výročí
otevření budovy Základní školy na Frýdecké ulici, jedné
z nejstarších v Havířově. V komponovaném programu
vystoupily postupně skoro všechny děti školy a školky
a konečnou tečkou bylo vystoupení žáků 9. tříd, kteří se tak
rozloučili se svými mladšími spolužáky a pedagogy.

● Součástí oslav byla také
rozsáhlá výstava fotografií
připomínající život na škole
od jejího založení až po
současnost.

● Historie Základní školy Frýdecké
Po vzniku Československa byla v roce 1920 v Dolních
Bludovicích otevřena česká škola obecná a byla umístěna
v prostorách polské školy na Selské ulici. O tři roky později
se splnil požadavek obyvatel tehdejší obce a zřídila se
i škola měšťanská v pronajatých prostorách chalupy
místního rolníka a přihlásilo se do ní 55 (během roku pak
75) dětí. Učily se střídavě 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny
odpoledne, chlapci a děvčata zvlášť. Knih a školních
pomůcek bylo málo a žákům se půjčovaly. V roce 1923 je
situace mezi Čechy a Poláky velmi napjatá a nepřátelská.
Se stavbou nové školní budovy, která si vyžádala náklady ve
výši 3 186 tisíc korun se začalo v roce 1925 a 29. srpna 1926
byla slavnostně otevřena. Do historie se jako první zapsal
školní rok 1926/1927, kdy sloužila budova školy jako škola
obecná i měšťanská a přihlásilo se 327 žáků. 35 dětí
v průběhu roku odešlo, protože chudé dělnické rodiny je
nemohly uživit a posílaly děti do služby pást krávy.
Zima 1928/29 byla velmi krutá. Ústřední topení zamrzalo
i když byla škola vytápěna a vodovodní trubky mrazem
popraskaly. Kvůli mrazu až -42 stupňů žáci do školy
přicházeli s omrzlýma ušima i prsty a místo učení se ve
škole léčili.
V roce 1930/31 se budova i pozemek konečně stala státním
majetkem. Dosud se o ni nikdo nestaral a špatnou střechou
teklo až na chodby a do tříd. Nikdo nechtěl platit ani benzin

● Současnost školy.
Po roce 1989 se školy ujal
nový
ředitel
Vladimír
Znamenák (sám umělec
a pedagog), který zde uskutečnil svoji vizi vytvořit
školu, která plní své
základní vzdělávací poslání,
ale kromě toho nabízí
i poznávání citových krás,
humanistických idejí a obohacování duše. Škola tak
proslula originálním vzdělávacím a výchovným programem, který dále učitelský
sbor rozvíjí nyní pod
vedením paní ředitelky
Hany Zákravské. Důraz se
klade na soulad vývoje dětí
po stránce jazykové, estetické i sportovní. Zaměření
se rozšířilo na výuku
hudební a výtvarné výchovy
při hodinách hudby po
vyučování nebo spoustou
výtvarných
kroužků.
Zároveň vznikla tradice
mezinárodní
pořádání
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a olej k pohonu motoru školního vodovodu, vše hradil
ředitel. Ve stejném roce bylo založeno rodičovské sdružení.
V dubnu 1931 byla do školy zavedena elektřina.
2. října 1938 se žáci s pláčem loučí se školou i učiteli.
Ředitel a učitelé jsou evakuováni do Místku a večer se
v Bludovicích střílí, padají ruční granáty a obsazuje je
polské vojsko. Všechny děti musejí chodit do polských škol
a nikdo nesmí veřejně mluvit česky. Za necelý rok polský
útlak nahrazuje okupace německá a situace se opakuje.
Během 2. světové války byla ve školní budově zřízena
nemocnice. 4. června 1945 mohli žáci opět zasednout do
opuštěných lavic, zdevastovaná budova prošla rekonstrukcí
a ve škole se sešel zcela nový učitelský sbor. Na zapsaných
139 dětí byli zpočátku jen tři učitelé. Děti se učily všechno
od začátku, nebyly učebnice ani pomůcky. Americký
Červený kříž poskytl škole nové i obnošené šatstvo,
zeleninové konzervy, kakao, sušené mléko. Americké děti
žákům poslaly sešity, tužky, kartáčky, prášek na zuby
a podobně.
Na jaře 1947 byl poprvé zapojen školní rozhlas a zakoupeny
dva šicí stroje a tři psací stroje. Objevily se stojany na
odbíjenou a míče – jeden pro odbíjenou a jeden pro házenou.
Na školní zahradě byly vybudovány a osázeny dvě půvabné
skalky. Bohužel, v tomto roce se mezi dětmi prudce rozšířila
tuberkulóza, chřipka, svrab a spála.
1947/48 byla zavedena devítiletá školní docházka. Škole byl
udělen čestný titul „Škola Klementa Gottwalda“ a originální
busta TGM slavného sochaře Jana Štursy putovala do úkrytu
pod zemí a později na půdu.
Během desetiletí se podoba školy moc nezměnila. Jen
původní taškovou střechu nahradila plechová krytina, fasáda
zšedla a stromy v její blízkosti vyrostly.
V současné době má škola 12 tříd a patří k ní i pobočka
v Dolní Datyni s 1. až 3. ročníkem.

dětské výtvarné soutěže
Krásná jako kvítka..., výstav
předních českých umělců
v prostorách školy a pravidelných
žákovských
koncertů.
Na své původní místo se
vrátila znovuobjevená busta
Tomáše Garrique Masaryka
od akademického sochaře
Jana Štursy.
K nejhezčím částem školního areálu patří velká
zahrada. Vedle školy bylo
vybudováno moderní hřiště.
Od roku 1972 na škole
(vyhnán na venkov za trest
a nepohodlný tehdejšímu
režimu) vyučoval pozdější
mluvčí prezidenta republiky
Václava Havla, oblíbený
žáky, Ladislav Špaček. Na
škole zůstal několik let,
vymýšlel pro žáky zajímavé
aktivity, byl jimi milován,
než se odstěhoval do Prahy.
Kromě Ladislava Špačka
školu
navštívily
další
zajímavé osobnosti jako:
PhDr. Milan Uhde, Eduard
Zeman, cestovatelé Víťa
Dostál a Ing. M. Zikmund,
fyzik a astronom Jiří
Grygar, architekt a herec
David Vávra, paralympička
Iveta Knězková a Ivan
Karabec, RNDr. Arnošt
Vašíček a další.

4. června
Po nátlaku primářů a zaslání petice radním kraje, byl ředitel
nemocnice Juraj Chomič po necelých čtyřech letech ve
funkci odvolán. Měl sice dobré hospodářské výsledky, ale
jako manažer selhal v komunikaci s personálem. Primáři si
v dopise stěžovali a tvrdili, že pod jeho vedením nemohou
zastávat své posty. Teď o ně možná přijdou, protože
prozatímním vedením nemocnice byla pověřena vedoucí
odboru zdravotnictví krajského úřadu Petra Eliášová, jejímž
úkolem je zklidnit situaci v nemocnici, připravit výběrové
řízení na ředitele, ale také zajistit vyhlášení výběrových
řízení na všechny primariáty.
Spory s ředitelem vedli lékaři o plánech na obsazení
centrální intenzivky a poslední kapkou do ohně bylo
propuštění asistenta primáře chirurgie Eduarda Janíka pro
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● Záchranná služba okresu
Karviná málem přišla o část
prostor k rozšiřování svých
služeb, protože do objektu,
kde sídlí, chtěl Juraj
Chomič nastěhovat ambulanci soukromého ortopeda.
Nakonec k dohodě nedošlo.
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nadbytečnost.
● Z prvního ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna
vyplynulo, že Městská knihovna Havířov patří mezi nejlepší
v republice. Soutěže se zúčastnila stovka dětských oddělení
veřejných knihoven. Zvítězila knihovna v Tišnově u Brna,
druhé místo obsadila Městská knihovna Sedlčany a třetí
pozice patří právě Městské knihovně Havířov. Knihovny
hodnotilo celkem 18 tisíc dětí a musely v soutěži prokázat
nejen to, že mají jejich přízeň, ale také vstřícnou provozní
dobu, kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů
a moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající
technikou a internetem. Sledovalo se, jak spolupracují se
školami a jinými partnery v obci, jaké aktivity pro děti
a rodiny připravují a podobně. Do finále se dostalo jedenáct
knihoven a úspěšné třetí místo je velkou odměnou pro
všechny pracovníky.

6. června
Na základě koaliční smlouvy uzavřené dne 23. ledna 2007
mezi městskými výbory klubů zastupitelů KSČM, ČSSD
a politického hnutí - Hnutí pro Havířov rada města
schválila Programové prohlášení na období let 2007 – 2010.
To se týká oblastí ekonomického a hospodářského rozvoje,
bydlení, infrastruktury a životního prostředí, školství
a kultury,
sociální
a
zdravotní
oblasti,
sportu
a volnočasových aktivit, dopravy a bezpečnosti a také podílu
občanů na správě města.

7. června
Dvacet minut před druhou hodinou odpoledne pocítili lidé
ve městě znatelný otřes země. Epicentrum bylo v lokalitě
Dolu 9. květen v hloubce asi 800 metrů. Naštěstí nebyl
žádný z horníků zraněn, protože k otřesu došlo v době, kdy
se zrovna střídaly směny, takže na důlním pracovišti nikdo
nebyl.

8. června
Krásného úspěchu dosáhl v celostátní předmětové soutěži
z historie student 4. ročníku osmiletého Gymnázia
Komenského,
patnáctiletý
Marek
Winogrodzki.
V Ústředním kole dějepisné olympiády v Praze obsadil
druhé místo. Olympiády se zúčastnilo čtyřiatřicet
soutěžících ze všech krajů ČR a vyhlášeným tématem
letošního 36. ročníku byl Zločin a trest v českých dějinách –
od sv. Václava k Miladě Horákové. Marek Winogrodzki
získal svůj triumf velice poutavou písemnou prací Smírčí
kámen a vrch Šibenice v Brušperku. Její děj zapadá do
prvních let osmnáctého století. V ústní části dějepisného
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● Už několik let knihovna
usiluje o nové prostory,
protože současný stav je
nevyhovující a knihovna
nemá prostory pro další
knihy. Uvažovalo se o budově Radost, ale ta je
nakonec kulturním domem.
Nyní je ve hře poslední
neopravené křídlo u magistrátu, které je volné po
přemístění soudu. Tam je
ovšem
nutná
rozsáhlá
rekonstrukce.
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klání své dílo s přehledem obhájil. Vlastní přípravě na
olympiádu věnoval spoustu času a úsilí ve vyhledávání
informací, vedl ho učitel Bořivoj Jaroš. Umístění je pro
školu obrovským úspěchem.

9. června
Osmý ročník oblíbeného rockového festivalu Inkubátor se
vydařil ke spokojenosti diváků, muzikantů i pořadatelů. Do
areálu letního kina přišlo přes tisíc příznivců rockové
muziky. Hlavními hvězdami festivalu byli Vilém Čok
a Bypass, proslulý kytarista Michal Pavlíček s Bárou
Basikovou, kteří zavzpomínali na hity skupiny Stromboli,
slovenská kapela No Name, se kterou všechny známé
skladby zpívalo celé publikum, Vypsaná fixa udržela v ráži
rozžhavené publikum a nakonec legendární punková
slovenská parta Zóna A. Toto obsazení doplnily nejlepší
kapely ze 150 přihlášených skupin soutěže Berentzen Líheň
Woodoo z Brna a vítězný Enter z Hradce Králové. Festival
byl výborně připravený a diváci si užili kvalitní muziku také
díky dobrému počasí.
● Organizace Národní korporativismus pořádala ve městě
demonstraci proti drogám. Protestního průvodu se účastnilo
zhruba pět desítek mladých lidí pod silným policejním
dohledem. Demonstranti šli průvodem od vlakového nádraží
k náměstí Republiky a provolávali hesla: Drogy z ulic pryč,
nebo: Nic než národ. Policisté zadrželi a obvinili dva
mladíky kvůli hajlování a rasovým výkřikům, za což jim
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,
přinejmenším podmínka. Část radikálů se po ukončení
demonstrace odebrala do restaurace Country v komplexu
Orion v Podlesí, kde se často scházejí členové Dělnické
strany, jejíž propagační materiály účastníci demonstrace
nabízeli lidem v průběhu projevů na náměstí Republiky.

12. června
Hasičům se na poslední chvíli podařilo zachránit
čtyřiadvacetiletou ženu před sebevražedným skokem
z balkonu bytu v blízkosti šumbarského náměstí. Žena byla
pravděpodobně pod vlivem léků nebo alkoholu a nevnímala
okolí. Hasiči vykopnutím dveří z bytu ji zachytili, když už
stála na vnější straně balkónového zábradlí a snažila se
skočit. O ženu se postarali zdravotníci a jednou snad
hasičům za záchranu života poděkuje.
● Tento den se ve městě zastavil desetičlenný tým vytrvalců
pátého ročníku celostátního Cyklo-běhu Za Českou
republiku bez drog 2007. Akce je součástí protidrogového
preventivního projektu scientologické církve Řekni NE
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drogám – Řekni ANO životu. Svým rozsahem a intenzitou
se jedná o největší pravidelnou protidrogovou kampaň
spojenou se sportem. Účastníci během dvanácti dnů navštíví
pětačtyřicet měst v republice, od Olomouce až do Prahy
a uběhnou 1350 kilometrů. Havířov patří mezi města, kde je
mezi mládeží velice rozšířen pervitin. Vytrvalci se v sále
Asterixu setkali se zástupci magistrátu a Centra drogové
pomoci a byli příjemně překvapeni, jak pestrou škálu
volnočasových aktivit město mladým lidem nabízí.

18. června
Zastupitelé na svém zasedání podle očekávání schválili
spojení základních škol Fr. Hrubína a Vítězslava Nezvala.
Druhá jmenovaná na konci školního roku 2007/2008
zanikne a vyprázdněný objekt by měl sloužit vysoké škole.
Zatím není jasno, jaká škola se vybere a jakým způsobem.
Jak se při diskusi ukázalo, vedení města nevědělo, že
existuje smlouva o smlouvě budoucí, kterou na konci
volebního období podepsalo bývalé vedení a která zaručuje
při splnění několika podmínek pronájem budovy
havířovskému Institutu celoživotního vzdělávání. Jednou
z podmínek akreditace vysoké školy je nutnost mít
k dispozici budovu. Smlouva je zárukou, že prostory
k výuce jsou k dispozici. Bez ní by nemohla být akreditace
udělena a tento krok musel být učiněn. Členům opozice
z řad ODS vadil možný rozdílný přístup k subjektům
provozujícím vysoké školství. Hotelová škola si musela od
města všechny budovy a pozemky odkoupit za nemalé
částky a nyní má jiný subjekt získat to samé za výhodnějších
podmínek. O situaci by se mělo dále jednat.
Jednání zastupitelů se protáhlo, hlavně díky četným
připomínkám ke zrušení školy a při schvalování způsobu
odkupu pěti zdravotních středisek od kraje. Ten kritizovala
opozice v čele s ODS, která se ptala, proč střediska kupovat,
když je město nepotřebuje a bude muset investovat další
nemalé prostředky do nutných oprav. Okolo půl sedmé večer
se projednával právě čtyřiašedesátý bod, když došlo
k výpadku proudu. Zastupitelé se po hodině a půl čekání
dohodli, že rokování přesunou na další den od 17 hodin.

21. června
Dlouhá ulice Na Nábřeží prochází změnou vodorovného
dopravního značení. Jízdní pruhy budou užší, aby bylo
dostatek prostoru pro vytvoření šikmých parkovacích míst.
Je sice dost kritiků, kteří tento způsob parkování
zpochybňují, protože, ne každý umí bravurně zacouvat mezi
vozidla. Jiní si myslí, že takové parkování může být
bezpečnější.
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23. června
Přehlídka dechových hudeb na náměstí Republiky začala
velmi slibně, bylo hezké počasí a přišlo hodně diváků.
K dobré náladě nechyběly ani stánky s občerstvením.
Naplánovaný program byl velmi bohatý a měl původně trvat
až do osmé hodiny večer, ale při prezentaci Hasičanky
kolem šestnácté hodiny se náhle nad náměstím zvedl silný
nárazový vítr s deštěm, který strhával vše, co se jen dalo.
Lidé i hudebníci museli hledat bezpečné přístřeší a koncert
byl ukončen. I když se později vyjasnilo a zářilo sluníčko,
nebylo možné v programu pokračovat, protože bylo
nebezpečí, že by stan nad pódiem mohl být poškozený. Je to
škoda, protože dechové kapely si přišlo poslechnout hodně
diváků a nálada až do větrné smrště byla výborná.
● Druhou částí projektu Culture Zone 2007 byla opět
v Horní Suché největší open–air hip-hopová akce. Přes dvě
stě příznivců tohoto hudebního stylu bylo nadšeno velice
kvalitním programem, který by bez dotace města a obce
Horní Suchá zůstal navždy zavřený v diskotékách
a restauracích. Akce, kterou připravilo město a kulturní
středisko ve spolupráci s Viking agency se podařila
a fanoušci hip-hopu jsou spokojení, že se na ně taky myslí.
● Koncem měsíce se ve městě rozšířila zpráva, že známá
podnikatelka Ivana Kratochvílová (kandidátka za Nezávislé
v loňských komunálních volbách), která ve městě organizuje
dámský klub a kulturně společenské akce, oklamala spoustu
lidí. Na akcích, které organizuje, vybírá peníze na
dobročinné účely s tím, že budou předány zařízením, které
se starají o opuštěné nebo nemocné děti. Vyšlo však najevo,
že si podnikatelka vybrané peníze nechává pro sebe a to
přesto, že k vyplacení se zavazuje v písemné smlouvě. Mezi
oklamanými je bohužel i havířovský dětský domov.

25. června
Student Střední školy technických oborů Andrej Palák se
stal jediným Havířovanem oceněným za velmi dobré studijní
výsledky hejtmanem kraje Evženem Tošenovským. Andrej
Palák zvítězil v krajském kole soutěže Učeň instalatér 2007
obor vodoinstalatérství a v celostátním kole obsadil druhé
místo. Svým výkonem a umístěním přispěl k celkové
4. příčce Moravskoslezského kraje v soutěži družstev.
V rámci 6. ročníku ocenění bylo navrženo 49 žáků z celého
kraje, ocenění nakonec získalo 24 nejlepších.
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Porota hodnotící dětské práce, zleva: zástupce ředitele MP Daneš
Skulina, strážnice Monika Juráková a Edita Koňaříková, ředitel MP
Havířov Buhuslav Muras.
● Městská policie očima dětí je název výtvarné soutěže,
kterou pro žáky 1. až 3. tříd základních škol pravidelně
pořádá městská policie. Porota hodnotila práce 38 dětí ze
ZŠ Žákovská, F. Hrubína, Kpt. Jasioka, Gen. Svobody,
M. Kudeříkové a Jarošova. V kategorii 1. tříd zvítězila
Katka Nogová ze ZŠ F. Hrubína, v kategorii 2. tříd zvítězila
Natálka Sojková ze ZŠ Gen Svobody a kategorii 3. tříd
vyhrál Jiří Žáček ze ZŠ Gen. Svobody. Po výtvarné stránce
pomáhal porotě dětské kresby hodnotit fotograf Josef Talaš.

29. června
Na poslední den školního roku připravilo kulturní středisko
pro školáky oslavy začátku prázdnin Hurá na prázdniny.
V programu na letním koupališti se představila taneční
skupina Limit dance corporation a nejmenším dětem
zazpívala Yveta Blanarovičová. Hlavními hvězdami akce
byli finalisté třetí řady soutěže Česko hledá SuperStar David
Spilka a Zbyněk Drda.
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Na akci přišlo v průběhu dne dost dětí, ale koupaliště nebylo
tak plné, jako v předešlých letech, protože bylo pod mrakem
a nebylo příliš teplo ani na koupání.

Herečka a zpěvačka Yveta Blanarovičová byla dětmi obdivována.

SPORT
● Mladší žáci Baníku Havířov uspěli na mistrovství České
republiky ve vzpírání. David Migra v kategorii do 56 kg
dokázal v trhu zvednout 45 kg a díky celkovému výkonu
246 bodů v žákovském trojboji byl dokonce vyhlášen jako
absolutní vítěz celého mistrovství. Bronzovou medaili
vybojoval ve váze do 32 kg Dominik Pasternak, který dostal
nad hlavu v trhu 21 kg a druhou bronzovou medaili získal
Lukáš Pavel, který ve váze do 40 kg zvedl v trhu 23 kg.
● Motokrosový jezdec Mario Rybář dosáhl dalšího velkého
úspěchu. Na nejtěžším enduro závodě na světě Erzberg
Rodeo dokázal v konkurenci jezdců světové extratřídy
obsadit obdivuhodné 50. místo. Na start závodu, který se
koná v povrchovém dole na železnou rudu v rakouských
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Alpách, se letos postavilo přes 1500 jezdců. Závod byl
extrémně náročný a Rybářovo umístění je skvělým
výsledkem.
● Přeborníkem základních škol v rapid šachu pro rok 2007
se stal po vyrovnaných výkonech Martin Michálek ze
ZŠ Kpt. Jasioka. Do posledního klání nastoupilo celkem
šestnáct hráčů ze základních škol a hrálo se švýcarským
systémem dvakrát patnáct minut na sedm kol. Nejúspěšnější
dívkou byla stejně jako v minulém roce Sára Urgácsová.
● Díky vynikajícím výkonům v klubu i v české reprezentaci
byl florbalista Torpeda Pegres Havířov Pavel Kožušník
vyhlášen Českou Florbalovou unií nejlepším florbalistou
sezony 2006/2007.
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