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Pohodlná,a1zdravá obuv 
pro vaše nohy 

Široký sortiment pomůcek 
péče o zdraví 

Rozvoz pomůcek ZDARMA, 
na poukaz i za hotové

Dárkové poukazy v hodnotách 
200, 500 a 1000 Kč 

Nemocnice 

Olomoucká zdravotnické <'? 
potřeblJ �enior. 

Bezplatná linka: 800 111 445

Olomoucká 79, Opava 1
zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Po - Pá: 8.00-17.00
(bezbariérový přístup, parkoviště)

Akceptujeme vybrané poukázky a karty Sodexo.

NA VŠECHNO 
V ČERVENCI a SRPNU 
*platí po předložení kupónu

SLEVA 10%

ku
pó

n
NEJLEPŠÍ 

SLUNEČNÍ BRÝLE NA SVĚTĚ

Dolní náměstí 9, 
obchodní dům TIPA, Opava

w w w. v i d u m . c z

Mob.: 777 786 503
info@nacisto-uklidy.cz www.nacisto-uklidy.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
Přijedeme k vám, 
vyčistíme koberec, 
sedačku a čalouněný 
nábytek.

uklidí Vám dočista...

NOČNÍ VYJÍŽĎKY NA KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH OPAVOU

www.ocbreda.cz

18. 7. / 29. 8. / 12. 9.

GIKOSTART 

Vodní 2415/3, Opava

gikostart@gikostart.cz

www.gikostart.cz

605 987 785

Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá

dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

  GIKOSTART  

firma s nejdelší t
radicí.

Těšíme se  
na vaši 

        
návštěvuPokud objednáváte okna, nedívejte se 

na výši slev, ale na konečnou cenu!
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Vážení Opavané,
jsem moc rád, že i dnes mám pro vás několik 
dobrých zpráv. Asi každý z  nás ví, jak velký 
problém je v  okolí východního nádraží za-
parkovat. Přímo před nádražní budovou 
auto můžete nechat jen pár minut, nejbližší 
veřejné parkoviště je pak až u  knihovny. To 
však bývá často plné a šance třeba dopole-
dne najít místo k parkování je téměř nulová. 
Naštěstí se nám ale podařilo výrazně po-
hnout s  projektem přestupního terminálu 
Opava východ, jehož součástí bude i  velký 
parkovací dům a  parkoviště. Na  jaře by se 
mělo začít stavět, do  roka by pak mělo být 
hotovo. Místo zde najde bezmála 250 aut. 
Těším se na to, až tady zaparkuji a pohodlně 
přestoupím do vlaku třeba do Prahy.

Na  jaře jsem slíbil, že město pomůže živ-
nostníkům a  malým podnikatelům, které 
těžce zasáhla koronavirová pandemie. Mám 
velkou radost z  toho, že 740 z  nich získalo 
od města dar v souhrnné výši téměř 12 mi-
lionů korun. Naprostá většina by již peníze 
měla mít na svém účtu. Další pomoc pak tito 
podnikatelé dostanou formou odpuštění 
části nájmů. Vím, že v této nelehké době se 
každá koruna počítá a mnoha lidem to hod-
ně pomůže.

V  Opavě žije spousta velmi aktivních lidí 
z různých spolků a organizací, kteří pořádají 
kulturní či sportovní akce, akce na podporu 
prevence kriminality či ochrany životního 
prostředí nebo kteří pracují v sociálních služ-
bách. Koncem června jsme schválili dotační 
program na  další rok. Přestože ekonomický 
výhled není moc dobrý, věřím, že budeme 
moci na  dotace vyhradit stejné částky jako 
v loňském roce. Na přelomu srpna a září opět 

připravíme semináře, kde jim bude vše po-
drobně vysvětleno tak, aby podání žádostí 
pro ně bylo co nejjednodušší a  na  peníze 
dosáhli.

Před rokem jsme změnili systém participativ-
ního rozpočtu Nápady pro Opavu. A  výsle-
dek? Na  projekty přihlášené občany města 
jsme mohli vyhradit více peněz. Hlasující pak 
v červnu rozhodli o tom, že město do konce 
příštího roku zrealizuje hned šest těchto pro-
jektů.

Dlouhá léta bylo sídliště na Olomoucké ulici 
jakousi popelkou, na kterou se nemyslelo to-
lik jako na velká opavská sídliště. Jsem proto 
moc rád, že jsme zde postavili krásné, nové 
a  hlavně hodně barevné hřiště pro menší 
děti a  brzy zde postavíme i  další hřiště pro 
starší školáky či studenty. Soudě podle řady 
vašich ohlasů to byl krok správným směrem.

Hodně pozitivní ohlasy jsme měli i na změnu 
systému vstupného na  městské koupališ-
tě. Chtěli jsme pomoci lidem, kteří přes léto 
musí kvůli Covid-19 zůstat v  Opavě. Oproti 
původnímu plánu jsme proto na  základě 
mého návrhu snížili vstupné a hlavně zaved-
li zvýhodněné vstupy pro rodiny. Teď už jen 
doufám, že o prázdninách bude hezčí počasí, 
než je v době, kdy píšu tyto řádky, a koupališ-
tě si budete moci co nejvíce užít. 

Čekají nás prázdniny. Skoro rok jsme v rám-
ci Opavského léta zábavy plánovali několik 
velkých akcí. Původní plány jsme kvůli nepří-
znivé epidemiologické situaci museli zkori-
govat, ale i  tak věřím, že se vám skromnější 
podoba akcí bude líbit. Na stránkách Hlásky 
najdete také celou řadu tipů na letní výlety. 

A pokud byste si náhodou nevybrali, vyrazte 
do lesa. Houbařská sezona už začala. 

Přeji vám co nejkrásnější léto plné relaxace, 
odpočinku a znovunabytí sil. 

Tomáš Navrátil
primátor
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Krátce

Nezapomeňte si vyměnit pasy i občanky
V  souvislosti s  vyhlášením nouzového sta-
vu mohli lidé, kterým končila platnost ob-
čanského průkazu nebo i  pasu k  1. březnu, 
používat bez omezení tento doklad dál. Sta-
novisko Ministerstva vnitra, které to umož-
ňovalo, ovšem skončilo s  ukončením nou-
zového stavu, a tak je nyní potřeba si osobní 
doklady vyměnit. „Vyzýváme tímto občany 
k výměně občanských průkazů, jejichž platnost 
skončila, a to v co nejkratší době. V souvislosti 
s nárůstem možností cestování do zahraničí je 
pravděpodobné, že bude také větší zájem o vy-
dání cestovního pasu, a  tak se může stát, že 
budete na vyřízení déle čekat,“ doporučila ve-
doucí oddělení evidence obyvatel Karolína 

Skřontová. Přestože je úřad již pro veřejnost 
otevřen v běžných hodinách a doklad si mů-
žete přijít vyřídit bez předchozího objednání, 
doporučujeme využít rezervaci termínu přes 
on-line systém. K němu se dostanete na titul-
ní straně webu města.  (ans)

V celé MHD lze platit kartou
Opava se stala dalším městem v  České re-
publice, kde cestující mají možnost platit 
jízdné prostřednictvím bezkontaktní ban-
kovní karty. Vedení společnosti se tak snaží 
minimalizovat platbu v hotovosti. V loňském 
roce byly v pilotním projektu nainstalovány 
platební terminály v trolejbusech, od června 
letošního roku pak i  ve  všech autobusech. 

Podle dosavadních zkušeností se tato služba 
osvědčila a cestující o ni mají zájem.  (rok)

Zájemci o vánoční prodej se mohou hlásit
Vánoční trhy v Opavě, stejně jako další měst-
ské trhy, jsou nově v režii soukromého sub-
jektu. Ty letošní se budou konat od  29. lis-
topadu do 22. prosince, a to jak na Dolním, 
tak na  Horním náměstí, kde nově přibude 
ledové kluziště. Celou akci připravuje Martin 
Žižlavský a  již v  těchto letních měsících ob-
sazuje prodejní stánky na  Dolním náměstí. 
Pokud tedy patříte mezi zájemce, kteří by 
zde chtěli prodávat, kontaktujte provozova-
tele na e-mail: martinzizlavsky@c-box.cz. Čas 
máte do 3. srpna.  (ans)

Nový terminál u východního nádraží 
dostal zelenou

Stavba přestupního terminálu u  východního nádraží, který 
nabídne parkování pro zhruba 250 aut, by měla začít na jaře 
příštího roku. Mělo by se tak vyřešit obtížné parkování poblíž 

tohoto významného dopravního uzlu. Radní totiž schválili zaháje-
ní zadávacího řízení a město začne hledat zhotovitele stavby, kte-
rá vyroste u Skladištní ulice. „Mám velkou radost, že po mnoha mě-
sících jednání a tvrdé práce konečně rada schválila vyhlášení soutěže 
na  zhotovitele nového terminálu a  parkovacího domu, který spolu 
s novým parkovištěm nabídne parkování pro 247 aut. Poskytovatel 
dotací nám vše schválil a na jaře může stavba začít,“ řekl primátor 
Opavy Tomáš Navrátil s  tím, že hotovo by mělo být do poloviny 
roku 2022. 

Stavba vyjde na  zhruba 190 milionů, 85 milionů bude dotace 
z evropských fondů, zbytek pak uhradí město. „Kromě parkovací-
ho domu postavíme i parkoviště, nově veřejné osvětlení, kanalizaci, 
pamatujeme i na novou zeleň či rekonstrukci Skladištní ulice,“ vysvět-
lil primátor Navrátil. Počítá se i s místy pro dobíjení elektrických 
vozů.  (rok)

Živnostníkům pomůže město i s nájmy

Živnostníci, kteří podnikají v městských 
prostorách, se dočkají další pomoci 
ze  strany města. Po  dvaceti, respekti-

ve desetitisícovém daru (podle podnikání 
s či bez provozovny), který mohli od radnice 
získat, nyní město přispěje i  na  úhradu ná-
jmů. Stát zaplatí za duben, květen a červen 
polovinu nájmu, Opava k  nim přidá dalších 
30 %. Samotný živnostník tak za dané obdo-
bí uhradí jen 20 % z celé částky.

„Původně město chtělo podnikatelům v měst-
ských prostorách odpustit nájem za  půlku 

března a  celý duben. V  době, kdy o  této mož-
nosti jednalo zastupitelstvo, ale vstoupil se 
svým návrhem do hry stát. Město čekalo, jaké 
budou další kroky a  po  zveřejnění a  definitiv-
ním ujasnění podpory ze  strany státu se při-
klonilo k  současné verzi pomoci,“ říká mluvčí 
radnice Lada Dobrovolná.

„Tato varianta je pro živnostníky výhodněj-
ší. Podle původně zvažovaného návrhu by 
dostali 100 % za  měsíc a  půl, nyní dostanou 
80 % nájmu za  tři měsíce. Sáhnou si tedy cel-
kově na  vyšší částku,“ vysvětluje primátor 

Tomáš Navrátil. Úhrada nájmů od  1. března 
do 30. června je navíc odložena, živnostníci 
je mohou zaplatit až do konce roku. Od čer-
vence probíhá platba v obvyklém termínu. 

Materiál schválili na  svém červnovém zase-
dání opavští zastupitelé. „V  době uzávěrky 
Hlásky ještě nebyla přesně stanovena pravidla, 
jak se bude o odpuštění nájmu žádat. Prosíme 
proto všechny, kterých se daná problemati-
ka týká, aby sledovali webové stránky města 
www.opava-city.cz,“ uzavírá mluvčí.  (lad)



5

Aktuality

Od 1. července povede Základní školu 
Otická čtyřiačtyřicetiletý Arnošt Ží-
dek. Do funkce ředitele ho jmenovali 

opavští radní. Výběrové řízení bylo vypsáno 
po  odchodu bývalého ředitele Jiřího Kup-
číka, který byl odvolán na  základě výsled-
ků kontroly. Případ byl mediálně sledován 
a škola potřebovala, aby se situace v ní sta-
bilizovala.

„I  to, že pan Žídek přichází odjinud, z  cizího 
prostředí, a není tedy zatížen osobními vazba-
mi na personál školy, sehrálo u mě roli, že jsem 
jako člen výběrové komise zvolil na první místo 
právě tohoto kandidáta,“ vysvětluje náměstek 

primátora Igor Hendrych a dodává, že nejdů-
ležitější pro něj byly ale kvalifikační předpo-
klady. „Je to matematik a  fyzik, má doktorát 
z matematiky, dvacet let ji přednáší a učí, což je 
pro školu s matematickým zaměřením, jako je 
Otická, nesporné plus. Chceme vysokou úroveň 
školy udržet i nadále a věřím, že s jeho pomocí 
se nám to podaří. Vize, které před radními pre-
zentoval, včetně plánů na zklidnění atmosféry 
na škole, byly navíc velmi dobré a přesvědčivé,“ 
shoduje se s kolegou primátor Tomáš Navrá-
til.

„Pan Žídek má splněny požadavky studia 
pro ředitele základních škol, která absolvoval 

s  výborným hodnoce-
ním. Zkušenosti má 
s  výukou na  vysoké, 
střední i základní škole. 
Působí na VŠB Ostrava, 
ostravském gymnáziu 
i  jedné základní ško-
le. Své závazky vůči 
těmto organizacím 
je schopen ukončit 
k  30.  červnu,“ uzavírá 
první náměstkyně primátora Hana Brňáková, 
která má na starosti oblast školství, s tím, že 
do funkce ředitele ZŠ Otická nastoupí 1. čer-
vence.  (lad)

Školská zařízení už tradičně využívají 
období letních prázdnin k  nejrůzněj-
ším opravám a rekonstrukcím. Na těch 

drobnějších se bude pracovat téměř všu-

de, ty větší si ale vyžádají milionové částky 
z  městského rozpočtu. Už v  loňském roce 
začaly práce na  přístavbě nového objektu 
Mateřské školy Komárov, která nahradí de-

molicí odstraněnou montovanou 
stavbu. Umístěno zde bude samo-
statné oddělení včetně sociálního 
zařízení a šatny, místo zde bude i pro 
výdejnu stravy a sklad hraček. Stavba 
za  17,6  milionu korun by měla být 
hotova již letos v červenci.

Třípodlažní přístavby se dočká 
i  Základní škola Boženy Němcové 
(na  snímku), první a  druhé podlaží 
bude propojeno se stávající budo-
vou školy. V té bude v rámci realizace 

vybudováno nové imobilní sociální zázemí 
a  přestavěn původní byt školníka na  pora-
denské pracoviště. Stavebními a  zahradnic-
kými úpravami projde i venkovní část areálu. 
Náklady jsou vypočítány na zhruba 26 a půl 
milionu korun, 21,4 milionu z  toho pokryje 
dotace v rámci výzvy IROP. Práce by měly být 
ukončeny v květnu příštího roku. 

Na  zhruba 1,1 milionu vyjde výměna zasta-
ralé technologie kotelny na  Základní škole 
Mařádkova. Další dva miliony si vyžádá opra-
va stávajícího oplocení areálu Mateřské školy 
Sluníčko na Krnovské ulici.  (lad)

Po  zařízeních školního stravování na  ZŠ 
Šrámkova v  Kateřinkách a  ZŠ U  Hřiště 
v  Kylešovicích, které prošly v  uplynu-

lých letech rekonstrukcí, se oprav letos v létě 
dočká i jídelna při ZŠ Englišova. S počátkem 
prázdnin se zde začne se stavebními úpra-
vami provozu školní kuchyně, včetně rekon-
strukce vzduchotechniky, zdravotechniky, 
elektroinstalace a plynoinstalace. Kromě sta-
vebních úprav dojde i k vybudování lapáku 
tuků zachycujícího odpadní vodu z kuchyně, 
který přispívá k ochraně životního prostředí. 
Zakoupeno bude také nové gastro vybavení, 
myčka na  černé nádobí, varné kotle, mul-
tifunkční pánev, konvektomat na  přípravu 
pokrmů v nočních hodinách a vystavěna ku-
chyňka na přípravu dietních pokrmů. V rámci 
rekonstrukce se musí posílit příkon elektric-
ké energie spojený s výměnou rozvaděče ne-

jen pro jídelnu, ale i pro školu. Celá investiční 
akce vyjde zhruba na  12,75 milionu korun, 
finančně se na  ní podílí město Opava jako 
zřizovatel, Zařízení školního stravování (ZŠS) 
Opava a Státní fond životního prostředí pro-
střednictvím dotace na vzduchotechniku.

„Rekonstrukce byla opravdu nutná, protože 
provoz kuchyně již nesplňoval současné hy-
gienické normy a  dostačující už nebylo ani 
gastronomické vybavení,“ uvedl ředitel ZŠS 
Opava Dalibor Zeman a dodal: „Naším cílem 
je zlepšit pracovní podmínky pro kuchařky 
a pomocný personál i komfort strávníků.“

Ve  školní jídelně, která by se měla předsta-
vit v novém kabátu již v září, se denně vydá 
okolo 1  300 obědů, 250 svačinek a  stejný 
počet přesnídávek. Strávníky jsou přitom 

nejen školou 
povinné děti, 
ale i děti z MŠ 
a  jeslí. Jídelna 
zajišťuje také přípravu dietní stravy pro celia-
ky, a to pro všechny jídelny v rámci ZŠS Opa-
va. Nemalou skupinu klientů tvoří dospělí 
ze  školských zařízení, cizí strávníci z  firem 
z okolí a hlavně senioři, kteří si stravu velmi 
oblíbili pro její rozmanitost, nutriční vyvá-
ženost a  v  neposlední řadě příznivou cenu. 
V letních měsících se zde zajišťuje stravování 
pro dětské letní tábory, příměstské tábory 
a soustředění sportovců. Jídelna je také cer-
tifikovaným krajským vzdělávacím centrem 
sekce veřejného stravování Asociace kucha-
řů a cukrářů České republiky, kde se pořádají 
vzdělávací kurzy pro pracovníky ve stravova-
cích službách.  (lad)

ZŠ Otická bude mít nového ředitele 

Na školách bude během prázdnin rušno

Další školní jídelna projde rekonstrukcí 

Foto: helloskola.cz
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V Nápadech pro Opavu uspělo šest projektů

Letošní 4. ročník opavského participativ-
ního rozpočtu Nápady pro Opavu skon-
čil patnáctidenním hlasováním veřej-

nosti. Ta rozhodla o tom, že se podpoří hned 
šest projektů: tři malé do 100 tisíc korun a tři 
velké do 400 tisíc korun. „Letošní vítězné ná-
pady mi udělaly obzvlášť radost, a to i z důvo-
du, že mezi podpořenými byl nápad, který my-
slel na  potřeby našich hendikepovaných dětí 
a jejich aktivní trávení volného času. Věřím, že 
v budoucích letech nezůstane jen u této první 
vlaštovky,“ řekla první náměstkyně primá-
tora Hana Brňáková a  dodala: „S  nadšením 
jsem kvitovala rovněž nápad člena našeho 
Opavského zastupitelstva dětí a mládeže, jenž 
ve svém Nápadu pro Opavu pracoval s pocito-
vou mapou horka, kterou naše město disponu-
je, a jeho nápad Mlžítka v centru města upro-
střed horkých letních dní ocení spousty našich 
občanů.“ Zapojování občanů do  příležitostí, 
jak zlepšit život v  Opavě má zkrátka smysl. 
„Obecně lze konstatovat, že pečlivost zpraco-
vání a  kvalita nápadů převládá nad kvanti-
tou, což osobně považuji za cenné i s ohledem 
na zvyšující se finanční podporu této smyslupl-
né aktivity,“ poznamenala Hana Brňáková. 

Z „velkých projektů“ do  400 tisíc korun se 
budou realizovat Vyšplhej se na své hnízdo, 
Taneční parket pod širým nebem a  Projekt 
Integrace. Z „malých projektů“ do  100 tisíc 
pak Úprava parčíku, Mlžítka v  centru města 
a  Bosá stezka s  názvem Řeka. Letos došlo 
k  několika změnám. Město navýšilo částku 
určenou pro Nápady pro Opavu z  loňských 
1,2 na  letošních 1,5 milionu korun. O  polo-
vinu se zkrátila doba hlasování veřejnosti 
a průběžné výsledky byly zveřejněny pouze 
jednou. Změnil se i systém kontroly duplicit-
ních hlasů. Z 2 122 obdržených bylo vyřazeno 
52, které byly duplicitní. Výsledky hlasování 
ještě formálně posvětí radní, poté budou mít 
Technické služby Opava zhruba rok na reali-
zaci. Další informace najdete na webu města.

Vítězné projekty

Vyšplhej se na své hnízdo
Předkladatel: Petra Pitrašová
Rozpočet: 395 030 Kč
Lokalita: Dětské hřiště v  Malých Hošticích, 
areál TJ Slavia Malé Hoštice
Popis: Tento nápad má rozšířit herní nabídku 
stávajícího hřiště, aby se toto stalo atraktiv-
nější a zábavnější i pro starší děti, které svůj 
čas tráví často u  PC nebo mobilů. Zároveň 
tímto zlepšíme tělesnou kondici dětí šplhací-
mi konstrukcemi a připravíme je eventuálně 
na pozdější povolání ve výškách. Nová prů-
lezka dá dětem příležitost ke šplhání, lezení 
a k rozvíjení jejich motorických dovedností.

Taneční parket pod širým nebem
Předkladatel: Lucie Michálková
Rozpočet: 366 407 Kč
Lokalita: Městské sady Opava, u  bývalého 
amfiteátru

Popis: Předmětem projektu je výstavba ven-
kovního nezastřešeného tanečního parketu, 
který by měl rovný mírně klouzavý povrch, 
aby byl vhodný pro tanec. Povrch by bylo záro-
veň nutné zhotovit z materiálu odolného vůči 
přírodním podmínkám, jako je déšť, vítr, sníh 
a podobně (např. dřevoplast). Rozloha parketu 
by měla být min. 50 m2. V jeho blízkosti by se 
mělo nacházet veřejné osvětlení, nebo bude 
potřeba vybudovat osvětlení vlastní. Případně 
by jako osvětlení a  zároveň dekorace mohly 
sloužit světelné řetězy. V okolí tanečního par-
ketu by měly být vystavěny lavičky, odpadkový 
koš a případně i stoly. Vhodná by byla dostup-
nost veřejného WC a v  ideálním případě také 
výstavba přípojky energie, aby k ní mohla být 
zapojena aparatura na hudbu. Realizace toho-
to nápadu by pomohla organizovat venkov-
ní kulturní akce, lekce tance, jógy, divadelní 
představení, moderní cirkus, literární večery, 
koncerty a další. Parket se dá využít také jako 
prostor pro výuku žáků a jejich hry v přírodě.

Projekt Integrace
Předkladatel: Pavel Carbol
Rozpočet: 291 009 Kč
Lokalita: náměstí Slezského odboje, stávající 
dětské hřiště
Popis: Cílem nápadu je doplnění dvou her-
ních prvků na  stávající dětské hřiště na  ná-
městí Slezského odboje (houpačky a  kolo-
toče pro dva invalidní vozíčky). Záměrem 
projektu Integrace je sblížení zdravých 
a  hendikepovaných dětí při společných 
hrách. Dalším přínosem je fakt, že v blízkosti 
stávajícího hřiště je Základní škola a Praktic-
ká škola, která toto dětské hřiště plně využí-
vá. Prioritním přínosem pro veřejnost je, aby 
si vždy mohly bez jakýchkoli bariér společně 
hrát zdravé i hendikepované děti.

Úprava parčíku
Předkladatel: Jiří Hrbáč
Rozpočet: 99 923 Kč
Lokalita: křížení ulic Mlýnská a Ovocná
Popis: Cílem nápadu je revitalizace parčíku 

u  křížení ulic Mlýnská a  Ovocná. Vytvoří se 
tak klidový prostor pro trávení volného času 
jak pro starší generace obyvatel, tak pro ma-
minky s dětmi, kterým v dané oblasti takový-
to prostor chybí. Snahou je vybudovat nové 
prostory pro posezení i  s  možností odsta-
vení kola, vytvoření dvou hracích prvků pro 
děti, likvidace současné nevzhledné zeleně 
a vysazení nových okrasných stromů, habrů 
a keřů. Součástí nápadu je vznik přírodní or-
ganické cestičky s cílem kopírovat současné 
zkratky pro průchod parčíkem.

Mlžítka v centru města
Předkladatel: Tadeáš Brída
Rozpočet: 92 700 Kč
Lokalita: Horní náměstí za Hláskou 
Popis: Cílem nápadu je zakoupení tří mlžících 
sprch a  jejich umístění u Hlásky a u prodej-
ny Baťa. Mlžítka pomohou snížit pocitovou 

teplotu a poskytnou osvěžení návštěvníkům 
centra v letních měsících. Mlžící sprchy mají 
nízkou spotřebu vody a energie. Tento nápad 
má zatraktivnit návštěvu centra města i v ne-
příznivých letních teplotních podmínkách 
snížením pocitové teploty v těchto místech.

Bosá stezka s názvem Řeka
Překladatel: Miroslava Šumníková
Rozpočet: 72 115 Kč
Lokalizace: park Opava-Vávrovice, u  ulic 
K Celnici a Jantarová
Popis: Prostor parku je nově upravený, je 
v něm již workoutové hřiště a také dost pro-
storu pro bosou stezku. Hlavním cílem nápa-
du je proměna současného prostoru parku 
v prostor s přírodní relaxační zónou. Prostor 
je využíván širokou veřejností, nejen míst-
ními občany, ale i  lidmi, kteří zde projíždějí 
po  cyklostezce. Místo jim poslouží k  odpo-
činku a  relaxaci. Bosou stezku doplní usta-
vení velkého balvanu, případně pořezaných 
pařezů a vrbového domečku. V létě zde mo-
hou probíhat autorská čtení, jógová cvičení 
a  podobně. Předkladatelka by zde chtěla 
také vysadit nové stromy, které by byly útoči-
štěm pro zdejší chráněné ptactvo. Ptačí bud-
ky pro strakapoudy, sýkorky, krmítko a hmyzí 
hotel. Bosá stezka by měla být pojmenována 
Řeka podle knihy Ludmily Hořké (prababička 
předkladatelky).  (rok)
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Malohoštická hala se otevře i veřejnosti

Na koupák nově také za rodinné vstupné

Stavba nové víceúčelové haly v  Malých 
Hošticích je u  konce. Slavnostně ote-
vřena by měla být v polovině července, 

poté pak bude k dispozici nejen sportovním 
klubům, ale i veřejnosti. Vybavena totiž bude 
pro většinu sportů, ale i pro pořádání kultur-
ních nebo společenských akcí. „Jsem moc 
ráda, že se dobrá věc podařila a  nejen naše 
obec, ale i Opava získala novou, moderní halu 
jak na  sport, tak i  na  další společenské akce. 
Podobné haly v  okolí chybí. Kluby, spolky či 
jednotlivci tak mají omezenou možnost spor-
tovat. To by se teď mělo změnit,“ řekla malo-
hoštická starostka Miroslava Konečná.

Hala bude k dispozici denně od 8 do 22 ho-
din. „Pro pronájem haly bude stanovena ,star-
tovní‘ základní cena 450 korun za hodinu, a to 
nezávisle na den v týdnu či čas. V ceně nájmu 
jsou kromě použití sportoviště i šatny či sociál-
ní zařízení. V  nejbližší době by měly být spuš-
těny webové stránky, kde budou zveřejněny 
podrobné podmínky, vybavení haly a  ceníky,“ 
vysvětlil Michal Kokošek z  TJ Slavia Malé 
Hoštice. 

Zájemci o  pronájem se mohou hlásit Břeti-
slavu Schaffartzikovi z TJ Slavia Malé Hoštice, 
a to na e-mailu: halamalehostice@gmail.com 
nebo telefonicky na čísle 777 777 025. 

O realizaci stavby se zasloužil zapsaný spolek 
TJ Slavia Malé Hoštice. Na stavbu se mu po-
dařilo získat třicetimilionovou dotaci od Mi-
nisterstva školství, mládeže a  tělovýchovy, 

zhruba devětadva-
ceti miliony přispělo 
město Opava. Osm 
milionů bude městu 
postupně vracet městská část Malé Hoštice 
ve splátkách. Pro úplnost je třeba dodat, že 
800 tisíc uvolnil také Moravskoslezský kraj.  
 (rok)

Krátce

Nová stanoviště pro sdílená kola
Málokdo by v  Opavě nezaznamenal, že se 
po ní již nějakou dobu prohání lidé na mod-
rých kolech. Od poloviny března zde funguje 
systém sdílených kol. V síti třicítky stanovišť, 
odkud se dá kolo půjčit nebo naopak jej tam 
vrátit, přibyla nově dvě „letní“ místa – jedno 
je u městského koupaliště, druhé u Stříbrné-
ho jezera, poblíž tamější restaurace. Všechny 
podrobnosti o bikesharingu najdou zájemci 
na www.nextbikeczech.com.  (ans)

Víkendová dopravní uzávěra
Již tradičně probíhají v letních měsících opra-
vy, které si často vyžadují dopravní omezení. 
V Opavě jsou jistě těmi největšími na ulicích 

Krnovská, kde se rekonstruují most, vodo-
vody a kanalizace, a na Mostní, kde se staví 
nový most. Během prázdnin musejí řidiči 
počítat s jednou úplnou víkendovou uzavír-
kou. Ta bude na ulici Žižkova v termínu 11. až 
13. července. Objízdné trasy samozřejmě bu-
dou vyznačeny. Všechna dopravní omezení 
jsou pak aktualizována každý pátek na webu 
města v záložce Doprava.  (ans)

Provoz opavských sběrných dvorů
Během letních prázdnin mohou lidé odvážet 
bioodpad ze  svých zahrádek do  sběrných 
dvorů na ulicích Bílovecká a Hálkova, kusový 
a  objemný odpad také na  ulici Přemyslov-
ců. Jejich provozní doba je vždy od pondě-

lí do pátku od 11 do 17.30 hodin, v  sobotu 
mají sběrné dvory Bílovecká a Hálkova ote-
vřeno od  8 do  11 hodin a  na  Přemyslovců 
od 11 do 17.30 hodin.  (red)

Letní jízdní řád MHD
Od  začátku prázdnin bude opavská MHD 
jezdit podle letního jízdního řádu, který 
je na  zastávkách uveden ve  třetím sloupci 
a platí pouze v pracovní dny od 1. července 
do  31.  srpna. Jako každý rok bude na  tro-
lejbusových linkách 204, 207, 210 částečně 
omezen provoz a  linky 202, 205 nebudou 
provozovány vůbec. Detailnější informace 
o letním provozu MHD najdete na stránkách 
dopravního podniku www.mdpo.cz. (red)

Od  12. června je otevřeno opavské 
koupaliště. Za  příznivého počasí je 
v  provozu denně od  9 do  19 hodin. 

Na  dodržování platných omezení, která vy-
plývají z nařízení Ministerstva zdravotnictví, 
v areálu koupaliště dohlíží koordinátoři z řad 
zaměstnanců Technických služeb Opava.

Voda v bazénech je přihřívaná, v celém areá-
lu se lze zdarma připojit k wifi. Příchozí si mo-
hou zahrát také minigolf, plážový volejbal, 
děti mají k dispozici dětské hřiště. Do odvo-

lání mimořádných opatření v souvislos-
ti s  koronavirovou pandemií nebudou 
bohužel v  provozu nafukovací skákací 
hrad, skákací kombo a trampolína.

V  ceně vstupenek jsou i  tobogány. Ro-
dinné vstupné je tvořeno dospělí + děti. 
Odpolední vstupné platí od 16. hodiny. 
Pro vstup je možné využít čipovou kar-
tu, jejíž pořízení stojí 60 korun. Při platbě 
čipovou kartou je poskytnuta sleva 10 % 
ze vstupného. (lad, ans)

Ceník vstupného Celodenní Odpolední

Dospělí 80 Kč 50 Kč

Děti (6–15 let), osoby ZTP, 
ZTP/P

50 Kč 40 Kč

Děti do 6 let, doprovod ZTP zdarma zdarma

Rodinné 2+1 190 Kč 120 Kč

Rodinné 2+2 230 Kč 160 Kč

Rodinné 1+2 160 Kč 110 Kč

Rodinné 2+3 280 Kč 200 Kč
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Strategie pomůže zlepšit kvalitu ovzduší

Hřiště na Olomoucké začne sloužit dětem

V roce 2017 se Opava připojila k projek-
tu Air Tritia, jehož cílem je pomoci or-
gánům veřejné správy v oblasti řízení 

kvality ovzduší v regionech, které jsou ovliv-
ňovány zdroji ze sousedních zemí. Na projek-
tu spolupracují čtyři kraje ze tří zemí: za Čes-
kou republiku je to Moravskoslezský kraj, 
za  Polsko Slezské vojvodství a  Opolské voj-
vodství a  za  Slovensko Žilinský samospráv-
ný kraj. Projekt vznikl především z  důvodu 
absence komplexního řešení kvality ovzduší, 
které by přesahovalo hranice jednotlivých 
států.

Kvalita ovzduší patří ke  klíčovým a  aktuál-
ním problémům všech zemí, má zásadní vliv 
na  kvalitu života a  zdraví obyvatel. Je však 
stále řízena pouze na  místní úrovni. Zne-
čišťování ovzduší je přitom specifické svým 
přeshraničním přesahem. „Rozdílné emisní li-
mity v jednotlivých zemích mohou vést ke kon-
fliktům na  úrovni právních sporů, a  to jak ce-
lonárodních, tak lokálních. Záměrem projektu 
Air Tritia je najít řešení pro zlepšení lokálního 
řízení kvality ovzduší, a  to zavedením nových 
nástrojů pro řízení a  předpovědi znečištění, 

zpracováním strategií kvality ovzduší pro jed-
notlivé městské oblasti a vytvořením společné 
strategie všech zúčastněných. Cílem je také in-
formace k dané problematice, podložená kon-
krétními expertizami a  odbornými daty, lépe 
prezentovat směrem k veřejnosti,“ dá se vyčíst 
ze stránek projektu. 

Jedním z výstupů projektu je Strategie řízení 
kvality ovzduší pro statutární město Opavu, 
jejíž součástí je i  akční plán pro léta 2020–
2024. „Pokud to řeknu velmi laicky, jsou věci, 
které ovlivnit můžeme, a ty, jejichž řešení není 
v naší moci. Akční plán navrhuje opatření v ob-
lastech, kde se dopady na ovzduší z naší strany 
regulovat dají,“ vysvětluje náměstek primá-
tora Michal Jedlička a pokračuje: „Největším 
problémem Opavy, stejně jako každého města, 
které nemá dobudovanou síť obchvatů, je do-
prava. Smog je u nás z více než 70 % způsoben 
právě dopravou, svůj podíl mají samozřejmě 
také lokální topeniště a další zdroje, ale dopra-
va je opravdu klíčová. A v této oblasti můžeme 
ovlivnit celou řadu věcí. Například plynulost 
průjezdu městem, proto jsme připravili projekt 
Telematika, kdy bude modernizací semaforů 

na křižovatkách nastavena plynulejší doprava, 
a plynulejší doprava znamená méně polétavé-
ho prachu. Můžeme se prostřednictvím Sdru-
žení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 snažit 
o urychlení výstavby obchvatu. Můžeme ovliv-
nit snížení emisí, u  vytápění to podporujeme 
například formou kotlíkových půjček a dotací, 
u  nemovitostí města jejich zateplením. Zele-
né střechy nám zase pomohou čistit vzduch 
od  polétavého prachu a  těch kroků může být 
celá řada.“

V  akčním plánu se proto dají najít taková 
opatření, jako je výstavba obchvatů měst, 
budování odstavných parkovišť, výsadba 
zeleně a údržba vegetačních prvků v obytné 
zástavbě města či třeba podpora cyklistiky 
jako alternativního druhu dopravy. Celou 
strategii včetně akčního plánu schválili letos 
v červnu zastupitelé.  (lad)

Noční akce musí povolit vyhláška
Tentokrát až na  červnovém zastupitel-

stvu byla schválena vyhláška o  rušení 
nočního klidu. Jednak vznikly poža-

davky na  zařazení nových akcí, ale hlavně 
z důvodu pandemie koronaviru došlo k pře-
sunu některých stávajících akcí z jarních ter-
mínů do léta. 

Oproti minulým letům nedošlo k velkému 
nárůstu akcí. „Obecně závazná vyhláška 
o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
schválená v  roce 2019 platí i  pro rok 2020, 
její novelizace však umožňuje uspořádat Si-
lesia party spojenou s  akcí Silesia Bike Ma-
rathon v srpnu oproti plánovanému červnu 

a přidává čtyři akce nové,“ uvedla vedoucí 
kanceláře primátora Jana Foltysová, která 
zpracovává žádosti organizátorů. Do půl-
noci tak mají výjimku z rušení nočního kli-
du nově také charitativní akce a vinobraní 
konané v září v areálu fotbalového klubu 
v Kylešovicích, dále Den Policie České re-
publiky pořádaný na  stejném místě, Den 
Romů na  hřišti Slavia v  Kateřinkách či 
zahájení léta v  Kolibě na  statku. „Žádostí 
o  povolení výjimky z  rušení nočního klidu 
přišlo více, avšak při jejich schvalování se 
bere ohled také na  to, aby nebyli obyvate-
lé určité lokality zatěžováni hlukem v  nad-
měrné výši a  aby akce splňovala požadav-

ky stanovené Ministerstvem vnitra. Klade 
se důraz především na  udržování místních 
tradic a  upevňování mezilidských vazeb,“ 
poznamenala Jana Foltysová. 

Pokud chcete vědět, jestli máte zrovna v lo-
kalitě, kde bydlíte, počítat s rušením nočního 
klidu, navštivte web města, kde najdete vy-
hlášku i její novelizaci. Přesný termín a místo 
konání akce musí dále pořadatel sdělit měs-
tu minimálně s pětidenním předstihem. Tato 
informace je zveřejněna na  úřední desce, 
kterou taktéž najdete na webu v sekci Úřední 
deska, v kategorii Oznámení akce po 22. ho-
dině. (ans)

Posledního června byly ukončeny práce 
na  výstavbě nového dětského hřiště 
na  Olomoucké ulici. Místní občané si 

stěžovali, že v  dané lokalitě chybí zázemí 
pro děti, které mají k  dispozici pouze staré 
asfaltové hřiště, a to ve velmi špatném tech-
nickém stavu. Na  základě jejich požadavků 
se proto letos v dubnu začalo stavět a hřiš-
tě rostlo doslova před očima. Osazeno bylo 
sedmi novými herními prvky a novým měst-
ským mobiliářem – lavičkami, odpadkovými 

koši a informačními tabulemi. Staré stávající 
pískoviště prošlo opravou, proběhly terénní 
úpravy a hřiště získalo moderní protinárazo-
vý povrch. To vše suma sumárum  za více než 
1,8 milionu korun. 

Zároveň byla zahájena příprava na  rekon-
strukci stávajícího hřiště na víceúčelové, kte-
ré bude sloužit větším dětem. Stavět by se 
mělo začít příští rok.  (lad)
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Cenu primátora získal František Lupač

Manželé Rumpoldinovi jsou spolu 50 let

Krásné jubileum oslavil na začátku červ-
na František Lupač. Opavák, který svůj 
život spojil s  rozvojem znalostí radio-

techniky a elektroniky v našem kraji. Od roku 
1962 pracuje s  dětmi a  mládeží ve  Středis-
ku volného času, kde vede kroužek Elektro. 
Za  tu dobu vychoval téměř čtyři tisíce mla-
dých radiotechniků. Jeho práci ocenil také 
primátor města Opavy Tomáš Navrátil, který 
mu udělil Cenu primátora města u příležitos-
ti setkání v kulturním prostoru Kupe. „Velmi 
si vážím takových lidí, jako je František Lupač. 
Je úžasné, kolika mladým mužům předal své 
zkušenosti, ze  kterých jistě celý život čerpají,“ 
poznamenal Tomáš Navrátil. 

František Lupač se narodil 4. června 1940 
v  Hranicích na  Moravě. Po  válce se s  rodi-
či přestěhoval do  Opavy, kde dodnes žije. 
Nadšený radioamatér se elektronice věnuje 
od dětství a 58 let své znalosti předává nej-
mladším generacím. Kromě výuky základů 
práce s elektro materiály, pájení, sestavování 
jednoduchých a  postupně stále složitějších 
elektrozařízení vede děti k  práci s  radiosta-
nicemi. Díky tomuto vzdělání jsou chlapci 
výborně připraveni k budoucím technickým 
profesím. Lupač se může pochlubit také 
mnohými úspěchy, kdy pod jeho vedením 

členové klubu radio-elektro 
přiváželi a  přivážejí každo-
ročně první místa z celostát-
ních soutěží, kde také více 
než deset let působil jako 
hlavní rozhodčí.

Ve  svém životě Opavák pra-
coval na  různých pozicích, 
které vždy byly propojeny 
s  elektrotechnikou a  stroja-
řinou. Podílel se například 
na  výstavbě Jaderné elek-
trárny Dukovany, podzemní 
štoly v  Ostravě, přehrady Morávka, Šance, 
Dlouhé Stráně a  dalších. Díky jeho kontak-
tům se do  mnoha míst podívali také „jeho“ 
děti i  účastníci mistrovství republiky elek-
troamatérů, které bylo v  Opavě založeno. 
U  jeho zrodu samozřejmě František Lupač 
nesměl chybět. „Pamatuji si, jak jsem jednou 
soutěžící vzal na  Dlouhé Stráně. Když jsme se 
vyšplhali na horní hráz, tak nás čekala mlha… 
A tak jsme prosili děda Praděda, aby zmizela,“ 
vzpomínal na  jeden z ročníků usměvavý ju-
bilant a dodal: „Stalo se. Celé místo jsme obe-
šli, otevřely se nám krásné výhledy do okolí. Tak 
jsme Pradědovi poděkovali a v tu chvíli se mlha 
vrátila.“ 

Oslavou a  udělením Ceny primátora města 
jeho činnost rozhodně nekončí. „Dokud udrží 
pájku a moč, bude vést kroužek dál,“ podotkla 
s  úsměvem bývalá ředitelka SVČ Jaroslava 
Poláková a její slova potvrdila i ta současná, 
Soňa Wenzelová: „Když jsme narozeninové 
setkání s  panem Lupačem připravovaly, bylo 
těžké se mu dovolat. Na facebooku jsme vidě-
ly, že je na výletě v Mexiku.“ Vitální senior byl 
jedním z  posledních, kdo v  březnu odletěl 
z pražského letiště do zahraničí. Jak sám po-
dotkl, do  severoamerické země by se chtěl 
ještě vrátit. Seznam jeho cílů pak rozšířil o Iz-
rael či Holandsko a cyklovýlet k Bodamské-
mu jezeru.  (ans)

Věra se s Berndem Rumpoldem seznámi-
la v roce 1968 v Krnově. Zprvu velmi váz-
la komunikace, kdy Češka těžce rozumě-

la vyznáním lásky německy hovořícího Bernda. 
Láska však boří veškeré bariéry a tyto prvotní 
nesnáze společně zvládli. Když se brali 24. 6. 
1970 v  německé Apoldě, kde zůstali do  roku 
1974, byla na  jejich svatbě jako malá družič-
ka jejich prvorozená dcera Angelika. O  šest 
let později přibyl do  rodiny ještě syn Roman. 

V roce 1975 si koupili v Opavě-Palhanci dům, 
který se stal jejich celoživotní náplní. Zahradu 
obdivují všichni kolemjdoucí. 

Věra byla a  stále je hasičkou na  Palhanci. 
Mezi její koníčky patří pečení, vaření, zava-
řování a  také ráda chodí s  hůlkami, kdy si 
protáhne celé tělo. Sbírá houby, a  tráví svůj 
čas se třemi pravnoučaty. Bernd se živil jako 
montér vzduchotechniky. Mezi jeho oblíbe-

né činnosti patří, jízda na  kole, jako jeden 
z mála mužů miluje nakupování, rád čte kni-
hy i  časopisy. Společně chodí na  procházky 
s čivavou Sisi, věnují se zahradě, milují kou-
pání v  přírodě. Jejich děti na  nich, oceňují 
nejvíce jejich vytrvalost a energii, které mají 
stále dost. Otec je zdatný kutil. Maminka by 
si zasloužila za vaření Michelinskou hvězdu. 
Na konci června si svou 50letou cestu živo-
tem připomněli zlatou svatbou v Opavě.

Krátce

Uctili památku generála Píky
Také letos se 21. června konal pietní akt 
u  pamětní desky generála Heliodora Píky 
na  opavském Horním náměstí. Poctu mu 
položením květin vyjádřili zástupci města, 
armády i veřejnosti. Štítinský rodák byl v in-
scenovaném politickém procesu odsouzen 
k  smrti a  v  tento den v  roce 1949 oběšen. 
Jako legionář se přitom za první světové vál-
ky zasloužil o vznik Československa a zapojil 
se i do protifašistického boje ve druhé světo-
vé válce. V  roce 2000 se stal čestným obča-
nem města Opavy. (lad)

Univerzita otevírá Dentální hygienu
Fakulta veřejných politik v Opavě získala akre-
ditaci pro nový tříletý bakalářský studijní pro-
gram Dentální hygiena. Opava se tak stala ve-
dle Prahy a Brna třetím městem, kde je možno 
tento žádaný a  perspektivní obor studovat 
v  rámci vysoké školy. Uplatnění naleznou 
absolventi programu ve  stomatologických 
ambulancích a  ambulancích dentální hygie-
ny, v edukačních programech či ve výzkumu. 
Přihlášky je možno podávat do  31. červen-
ce a  začátek studia v  akademickém roce 
2020/2021 připadá již na září. Více informací 

naleznou zájemci www.fvp.slu.cz. 

Kukuřičný labyrint 
Opavané i  turisté se mohou v  letních mě-
sících opět vydat do  kukuřičného bludiš-
tě, které bude letos jediným svého druhu 
v  kraji. Od  roku 2017 touto atrakcí prošlo 
každoročně 6 až 8 a  půl tisíce návštěvníků. 
Zhruba hektarový labyrint, který tentokrát 
vyrostl na poli nedaleko svaté Anny, se ote-
vřel ve druhé půli června. Dojít se k němu dá 
z Jaktaře směrem k Lukášovu mlýnu po uli-
cích Přemyslovců a Písková.  (lad)
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Opava začne likvidovat nechtěné jmelí

V posledních 15 letech dochází na úze-
mí celého Moravskoslezského kraje 
k  enormnímu nárůstu počtu stromů 

napadených jmelím bílým, především pak 

v zastavěném území měst a obcí. Město Opa-
va proto využilo možnost získat dotační pro-
středky a  řadí se mezi první města, kterým 
byla dotace na potlačení výskytu jmelí bílé-

ho schválena. Z Operačního programu Život-
ní prostředí bude slezská metropole čerpat 
téměř 6,5 milionu korun, přičemž spoluúčast 
města na revitalizaci městské zeleně přesáh-
ne lehce 1,4 milionu korun. 

Projekt, jehož název zní Opatření omezující 
nadměrné šíření jmelí – město Opava, bude 
realizován celkem na  8 dílčích plochách 
v rámci města Opavy a městských částí od lis-
topadu letošního roku do února 2022. „Hlavní 
náplní projektu je odstranění jmelí nebo ošetře-
ní hostitelských dřevin na  pozemcích ve  vlast-
nictví města a  prevence dalšího šíření jmelí,“ 
uvedla referentka odboru životního prostředí 
Zuzana Dočkalová a upřesnila, že do projektu 
je zařazeno celkem 506 stromů. „U silně napa-
dených stromů, kde je napadeno nad 50 % obje-
mu koruny, je navrženo jejich kácení, u 391 stro-
mů, u nichž je napadení menší než 50 %, dojde 
k  odstranění jmelí bílého formou cíleného oře-
zu,“ poznamenala Zuzana Dočkalová. V Opavě 
jsou jmelím napadeny především lípy srdčité, 
v  menší míře pak javory mléč a  klen a  další 
druhy dřevin. Nejvíce zasaženou lokalitou 
jsou pak Městské sady, kde bude z důvodu sil-
ného „zajmelení“ káceno 82 kusů dřevin. 

Realizace projektu by měla pomoci zamezit 
další šíření jmelí bílého na dosud nenapadené 

dřeviny a dále prodloužit životnost a zlepšit 
zdravotní stav stromů ve  vybraných loka-
litách. „Jedním z  hlavních cílů plánovaných 
opatření je pak i  zajištění bezpečnosti v  do-
sahu napadených dřevin, zejména v  oblasti 
Městských sadů. Váha jednotlivých trsů jmelí 
může dosahovat i několika desítek kilogramů,“ 
okomentoval plánované kácení náměstek 
primátora Michal Jedlička, do  jehož gesce 
spadá životní prostředí, a dodal, že nedílnou 
součástí projektu je také náhradní výsadba 
za pokácené jedince a následná péče o nově 
vysazené stromy. 

Víte, co je jmelí?
Jmelí bílé je poloparazitický keř schopný fo-
tosyntézy. Od hostitelského stromu odebírá 
vodu a minerální látky. Ve srovnání s hostitel-
skou dřevinou však má jmelí bílé vyšší míru 
výdeje vody povrchem svých lístků a tím i její 
potřeby, v důsledku čehož doslova dehydra-
tuje hostitelskou dřevinu. Vlivem narůstají-
cích trsů jmelí na větvích napadených dřevin 
dochází k  zasychání vrcholů stromů a  osla-
bených větví a postupnému odumírání celé 
napadené dřeviny.

Dotační programy na příští rok
Zastupitelé ještě před prázdninami 

schválili dotační programy na  rok 
2021. I  tentokrát byly vyhlášeny pro-

gramy Kultura, Sport, Prevence kriminality, 
Sociální a související služby a Životní prostře-
dí a EVVO. Zatím se počítá se zhruba stejným 
objemem financí jako v loňském roce. Finál-
ní částky na jednotlivé dotační tituly se však 
ještě mohou v  rámci schvalování rozpočtu 
na příští rok změnit.

„V  loňském roce jsme změnili dotační systém 
a  zatím se ukazuje, že tato změna byla správ-
ným krokem. Rozhodli jsme se dotační řízení vy-
hlásit stejně jako před rokem. Jednotlivé dotační 
programy doznaly dílčích změn na  základě 
podnětů od žadatelů a rovněž s první praktickou 
zkušeností se zpracováním v rámci úřadu. Jsem 
přesvědčena, že tento systém je lepší a spraved-
livější než v minulosti. V příštím roce plánujeme 
další zefektivnění a  zjednodušení dotačního 
systému, například elektronickým podáváním 
žádostí,“ řekla první náměstkyně primátora 
Hana Brňáková. „Ráda bych v souvislosti s rea-
lizací nového dotačního systému a  zpracování 
letošní výzvy pro rok 2021 pochválila a  podě-
kovala všem kolegům a kolegyním za obrovský 

kus mravenčí práce, kterou odvedli. Velké díky 
za  součinnost a  spolupráci patří nejen celému 
projektovému týmu, ale také radním a zastupi-
telům, kteří ho podpořili,“ dodala. 

Částky, které byly vyhrazeny na  jednotlivé 
programy, zatím nejsou schváleny. Vloni 
šlo na  Kulturu 2,2 milionu korun, na  Sport 
11,6  milionu, Sociální a  související služby 
21,5  milionu, Životní prostředí a  EVVO půl 
milionu korun a Prevence kriminality 600 tisíc 
korun. „V loňském roce došlo k navýšení těchto 
částek a ve stejné výši byly předběžně navrženy 
i letos. Konečné slovo budou mít v prosinci při 
schvalování rozpočtu zastupitelé. V té době už 
bude jasné, na kolik do něj zasáhne koronavi-
rová krize,“ řekla Petra Vlčová z odboru rozvo-
je města a strategického plánování. 

I letos radnice pro žadatele o dotace připraví 
bezplatné semináře, kde odborníci magis-
trátu budou k  dispozici, jednotlivé progra-
my představí, seznámí žadatele se změnami 
a  odpoví na  případné dotazy. „Tento systém 
zavedený v loňském roce se nám osvědčil, pro-
to jsme se rozhodli letos semináře zopakovat. 
Je to servis, kterým jdeme naproti žadatelům 

dlouhodobým, ale i nováčkům. Účast na semi-
náři a poskytnuté informace jim pomůžou lépe 
zpracovat svou dotační žádost. Doporučujeme 
proto, aby žadatelé na  tyto semináře určitě 
přišli,“ uvedla Lenka Jiskrová ze stejného od-
boru. Semináře by se měly konat v první po-
lovině září v odpoledních hodinách tak, aby 
žadatelé měli dost času na  podání žádosti. 
Přesné termíny budou s  předstihem zve-
řejněny na  webu a  sociálních sítích města, 
v médiích či v zářijové Hlásce. 

Jednotlivé programy a  podrobnosti k  nim 
budou zveřejněny 1. července, a to na webu 
města a úřední desce. Žádosti se budou při-
jímat od 1. do 30. září, nově se mohou podat 
i prostřednictvím datových schránek. U pro-
gramu Sport 2021 je lhůta pro podávání žá-
dostí prodloužena do 15. října, a to z důvodu 
povinnosti žadatelů předkládat statistiky ak-
tuální k datu 30. září 2020. 

V  průběhu října pak dojde k  jejich formální 
kontrole. Zastupitelé by úspěšné žadatele 
měli schválit 7. prosince, v  průběhu led-
na pak dojde ke  schvalování jednotlivých 
smluv.  (rok)
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Slezská nemocnice v Opavě

Před odjezdem na dovolenou darujte krev

Nejtěžší období v  roce má před sebou 
Transfuzní oddělení Slezské nemoc-
nice v  Opavě. To musí v  následujících 

týdnech zajistit dostatek krve pro Slezskou 
nemocnici i partnerskou nemocnici v Krnově. 
„Léto bývá pravidelně každý rok naším strašá-
kem. Jelikož velká část našich pravidelných dár-
ců krve čerpá dovolenou a nemůže si ,odskočit 
darovat krev´, když jim zavoláme. Letos navíc, 
kvůli preventivním opatřením k  šíření korona-
viru, platí v České republice omezení, že kdo vy-
cestuje do zahraniční, nemůže pak jeden měsíc 
od návratu darovat krev. To platí i pro návštěvu 
našich sousedů – Slovenska i Polska. My těmto 
opatřením rozumíme a  určitě chceme zajistit 
maximální bezpečí pro naše uživatele transfuz-
ních přípravků, často jde o  kriticky nemocné, 
i ochranu pro naše dárce během procesu daro-
vání. O letošních prázdninách ale bude problém 
sehnat dostatek krve pro všechny pacienty. 
Prosíme tedy všechny, kdo mají v plánu darovat 
krev a mohou přijít, aby se k nám objednali ještě 
před svou cestou mimo ČR a nechali své krvin-
ky ,doma‘ pro naše nemocné,“ vyzval primář 
transfuzního oddělení Lukáš Stejskal.

Zásoby pod normálem
V současné době jsou zásoby krve ve Slezské 
nemocnici v Opavě pod běžným normálem. 
„Chybí nám zásoba téměř všech typů krevních 
skupin. To se již několik let nestalo. Do jisté míry 
za to může koronavirus. Během karantény byly 
odloženy plánované operace a nyní jede ope-
rativa v  nemocnici na  maximum. Všimli jsme 
si, že v posledních týdnech přicházejí k hospi-
talizaci pacienti s těžkou chudokrevností, jsou 
to ti, kteří během nouzového stavu odložili 
návštěvu lékaře, své potíže nějak vydrželi a teď 
přichází s  pokročilými formami nádorových 
onemocnění, v septickém stavu nebo se selhá-
ním ledvin a  jater. A  my se ale v  nemocnicích 
bez červených krvinek, plazmy a krevních des-
tiček našich dárců při jejich léčbě neobejdeme. 
Málokdo si uvědomuje, že právě krev je snad 
jediná tekutina, která se nedá ničím nahradit. 
Krev a  léky vyrobené z  plazmy se používají 
u velkých operací, jako jsou operace břišní du-
tiny, výměn velkých kloubů, mohou být potře-
ba u komplikovaných porodů, a tak bych mohl 

pokračovat,“ uvedl primář Stejskal.

Kampaně jedou a telefon je jisto-
tou
Nemocnice se zapojila do  několika kampa-
ní, které měly zlepšit povědomí o  nutnosti 
dárcovství krve a krevních složek, jelikož sil-
né ročníky plné obětavých dárců postupně 
odchází do  dárcovského důchodu. „Jednu 
kampaň se rozhodl ve  spolupráci s  námi roz-
jet Moravskoslezský kraj a  realizuje ji prestiž-
ní marketingová agentura. Její dopad zatím 
vyhodnotit nedokážeme. Jsme velmi vděční 
našim věrným dárcům, že si to v  práci zařídí 
a přijdou, když jim zavoláme. Objednání po te-
lefonu je pro nás jistota. Musíme poděkovat 
i  zaměstnavatelům v  Opavě a  okolí, že své 
zaměstnance bez problémů uvolní k odběrům 
z ušlechtilých důvodů,“ řekl Lukáš Stejskal.

Vyléčení z Covid mohou darovat 
plazmu
Účinných léků na  léčbu onemocnění Co-
vid-19 mnoho není, ale možná ty nejlepší 
mají i  tady na Opavsku v sobě ti, kteří one-
mocnění úspěšně prodělali. Ti mohou da-
rovat svou plazmu, která obsahuje účinné 
protilátky. Hematologicko-transfuzní oddě-

lení právě hledá statečné muže, kteří mají 
mezi 18–60 lety, mají dobré žíly, váží alespoň 
65 kg, prodělali toto virové onemocnění a již 
mají 2krát negativní PCR test a prosí je, aby 
zavolali a zaregistrovali se na bezplatné lince 
800 800 127. Dárcovstvím této tzv. rekonva-
lescentní plazmy výrazně pomůžete v léčbě 
Covid pozitivních pacientů. 

Darujte v nemocnici
Transfuzní oddělení Slezské nemocnice 
v  Opavě je v  provozu každý pracovní den. 
Zájemci o dárcovství krve si mohou na bez-
platné lince 800 800 127 zarezervovat termín 
odběru. „V  případě, že chcete jít darovat krev 
poprvé, podívejte se prosím předem na webové 
stránky Slezské nemocnice www.snopava.cz/
pacienti/darci-krve, kde jsou vypsány podmín-
ky a omezení dárcovství krve. Najdete zde také 
aktuality. Jednou ze zásadních informací je na-
příklad fakt, že 28 dní po návratu ze zahraničí 
nesmíte darovat krev ani plazmu. Nikoho ale 
nechceme odrazovat, ba naopak, za  každého 
nového dárce, případně partu dárců budeme 
moc vděční. Darování krve je úplně nejsnazší 
způsob, jak zachránit lidský život. Všem našim 
dárcům moc děkujeme,“ dodal primář Lukáš 
Stejskal.

Krátce

Staňte se sestrou na interně
Interní oddělení Slezské nemocnice (SN) 
doplňuje stávající tým o  všeobecné a  prak-
tické sestry. „Nové kolegyně si mohou vybrat, 
zda posílí moderně zařízenou interní jednotku 
intenzivní péče, standardní oddělení či příjmo-
vou ambulanci. Kromě platu dle platné legisla-
tivy a katalogu prací nabízíme možnost umís-
tit děti do  firemní školky, příspěvek na  stravu 

a řadu benefitů. Čeká na ně přátelský kolektiv, 
který jim rád pomůže v zapracování se,“ uvedla 
náměstkyně ředitele SN Hana Hozová. Více 
informací lze získat na  e-mailové adrese: 
hana.hozova@snopava.cz či na  webových 
stránkách nemocnice.  (lad)

Ultrazvuk špičkové kvality
Gynekologicko-porodnické oddělení Slezské 

nemocnice má k dispozici nový moderní ul-
trazvuk Clarius. Kanadský přístroj za 360 tisíc 
korun umí mimo jiné poslat výsledky vyšet-
ření přímo na  e-mail či mobil. „Velkou před-
ností je jeho malý rozměr, kdy ho lékař může 
držet v jedné ruce, a také fakt, že je bezdrátový 
a tím pádem i mobilní,“ uvedl primář oddělení 
Alfréd Dőrr, který o získání ultrazvuku dlou-
hodobě usiloval. (lad)
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SLEVOVÝ KUPÓN   -15%
platí na veškeré zboží mimo zboží v akci 

a zboží na objednávku.
Předložte na pokladně. Kupóny nelze sčítat.

Prodejní doba:  Po-Pá   900- 1800tel.: 702 021 206 www.allpodlahy.cz

ALL PODLAHY

MILOSTOVICE
u Opavy

Zajištujeme pokládku vybrané podlahy. 
ZAKOUPENÉ  ZBOŽÍ  ROZVÁŽÍME  PO  OPAVĚ  ZDARMA.

Navštivte nás na naší prodejní hale, kde na ploše   600m2

nabízíme ihned k odběru  podlahové krytiny.

Nabídka  – vinylové podlahy lepené, vinylové podlahy zámkové, PVC podlahové 
krytiny , koberce, laminátové podlahy, přírodní linoleum, kusové koberce.

NOVINKA  - skladem ekologické plovoucí  podlahy  z kompozitního a rigidní vinylu.

MILOSTOVICE
u Opavy

PRODEJNÍ HALA  
PODLAHOVÝCH 
  KRYTIN

OD 1. 7. 2020 – AKCE na vybrané podlahové krytiny 
– koberce, PVC,  vinylové dílce, ekologické rigidní podlahy  

Nabídka   - Venkovní umělá tráva od    348,-Kč/m2, 

Bytové pvc TARKETT od    194,-Kč/m2   , Rigidní podlaha EXPONA CLIC 19db    926,-Kč/m2

– koberce, PVC,  vinylové dílce, ekologické rigidní podlahy
AKCE   

AKCE

Likvidace skladových zásob 
– vinylové dílce lepené ALLWOOD cena od     363,-Kč/m2
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Sady Svobody provoní festival bylin

Empírové soirée na raduňském zámku

Přednášky, aktivity pro děti i  trh. To je 
shrnutí programu, který čeká na  ná-
vštěvníky třetího ročníku Festivalu osla-

vy bylin. Ten se uskuteční v sobotu 1. srpna 
v  sadech Svobody mezi Obecním domem 
a  Ptačím vrchem. Festival bude zahájen 
v 10 hodin a program plný zajímavostí souvi-
sejících s bylinami, zábavy a výborného jídla 
potrvá až do 18 hodin.

Součástí festivalu budou přednášky, aktivi-
ty pro děti i  trh, kde bude možné zakoupit 
celou řadu výrobků souvisejících s bylinami. 
„Vzhledem k celospolečenskému dění v souvis-
losti s  koronavirovou pandemií je náš festival 
podporující místní podnikatele možností pro-
deje jejich bylinných a  přírodních produktů 
letos ještě důležitější. Jsme moc rádi, že nás 
opět finančně podpořilo také město, a věříme, 
že bude o  festival dostatečný zájem i  ze  stran 

návštěvníků, a  podaří se tak pomoci našim 
prodejcům vyrovnat ztráty utrpěné v důsledku 
jarní karantény,“ uvedla hlavní organizátorka 
Renáta Jahodová. 

Na  festivalu ani letos nebudou chybět by-
liny v různých formách, od sazeniček a čer-
stvých bylin přes bylinné směsi, tinktury, 
éterické oleje, bylinné masti až po  bylinné 
limonády, pivo a zmrzliny. Součástí festiva-
lu bude již tradičně jarmark. „Řada ze dvou 
desítek prodejců se již zúčastnila, avšak také 
letos nabídneme několik nových firem a pro-
duktů,“ doplnila Renáta Jahodová. Mezi 
prodejci je několik držitelů certifikátu regio-
nální produkt, většina jich je z Opavska a na-
šeho kraje. Kromě bylinných produktů a vý-
borného jídla a pití budou i letos připraveny 
tvořivé dílničky pro děti i dospělé, pyramida 
nejen pro relaxaci, přednášky, workshopy 

a  hudební vystoupení. V  rámci přednášek 
se opět dozvíte mnoho zajímavého o užívá-
ní bylin pro zdraví i očistu. Aktuálním téma-
tem bude přednáška hlavní organizátorky 
a  bylinkářky Renáty Jahodové o  uvolnění, 
relaxaci a podpoře imunity. Po loňském vel-
kém zájmu návštěvníků, bude opět před-
nášet také Jarmila Podhorná, zakladatelka 
firmy Naděje vyrábějící bylinné tinktury 
a  gemmoterapeutika. Nově přibude čajov-
na, ale také masité jídlo ochucené bylinami. 
„Jedním z dalších záměrů festivalu je propoje-
ní lidí z různých prostředí a ,komunit’, protože 
byliny jsou dostupné všude a  pro všechny,“ 
dodala na závěr organizátorka.

Více informací o  festivalu, který připravuje 
spolek Jsme Yggdrasil ve  spolupráci s  OKO, 
MAS Opavsko a  za  podpory města, najdou 
zájemci na www.festivalbylin.cz.  (ans)

Letos na  podzim si připomeneme, že 
před 200 lety se v  Opavě setkaly hlavy 
států a diplomaté s cílem utlumit nepo-

koje v Neapoli. Událost, která vešla do dějin 
pod názvem Opavský kongres, měla vedle 
politické také rovinu společenskou. Mimo 
kongresová jednání se účastníci, diváci a po-
sluchači chtěli bavit a právě svět jejich zába-
vy bude připomenut na zámku v Raduni, kde 
se uskuteční první vlaštovka tohoto historic-
kého okamžiku. 

Slavnost se odehraje v  sobotu 29. srpna. 
„Na letošní Hradozámecké noci se můžete těšit 
na příjezdy delegací pruského korunního prince, 
rakouského císaře, ruského cara a  anglických 
a francouzských diplomatů,“ upozornila kaste-
lánka raduňského zámku Markéta Kouřilová 
a dodala: „V podvečer zahájíme v oranžerii em-
pírové soirée, slavnost s dobovou hudbou, tan-
cem a ukázkou módy. Ve spolupráci se Slezskou 
univerzitou nabídneme v  rámci cyklu Čtvero 
ročních období také drobnou ochutnávku pod-
zimních jídel z první poloviny 19. století.“ 

Vstupné na  denní program, který se bude 
konat v  areálu zámku, je dobrovolné, účast 
na empírovém soirée v oranžerii je zpoplat-

něna – plné vstupné činí 160 korun, snížené 
110 korun.  (ans)

Foto: Zámek Raduň

Proběhne Týden divů 2020?
I  letos probíhá příprava dalšího, v  pořadí 

již 47. ročníku Týdne divů. Tato recesistic-
ká a  sportovní akce, na  které by se mělo 

utkat osm týmů – Pimlico, Pivoňka, B-Team, 
Uganda, SCLE, CST, Gumma, University of 
Tyrshac v  již tradičních disciplínách, by se 
měla tak jako každý rok uskutečnit na přelo-
mu prázdnin. Termín je naplánován od pát-

ku 31. července do soboty 8. srpna. Konání 
Týdne divů 2020 a jeho program bude ovšem 
záviset na aktuální situaci vývoje koronavi-
rové pandemie. Účastníci i zájemci z řad di-
váků by proto měli sledovat webové stránky  
www.tydendivu.cz, kde budou informace 
po  dohodě manažerů týmů zveřejněny. 
 (red)

Hod vejcem je tradiční disciplína 
Týdne divů. Foto: archiv TD
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Užijte si Opavské léto zábavy
Nadcházející letní dny přinášejí ne-

jen tolik očekávané prázdniny, ale 
také pestrou nabídku kulturních akcí 

v centru města. Město Opava opět připravilo 
několik akcí, které oživí nejen prostory Dol-
ního náměstí, ale především sady Svobody 
a Ptačí vrch. 

Jako první si můžete v sobotu 11. července 
odskočit do Afriky. „Toto téma není nahodilé. 
V letošním roce si připomínáme 110 let od na-
rození Joy Adamsonové, opavské rodačky, 
spisovatelky, malířky a  ochránkyně zvířat,“ 
uvedla Monika Štěpánková z  odboru kan-
celář primátora, který akci připravuje. A  tak 
se návštěvníci můžou těšit na  africké rytmy 
v podání bubenického orchestru Boris a re-
ggea koncert kapely Švihadlo. Součástí bude 
bohatý program pro děti, na  kterém nebu-
dou chybět například výtvarné dílničky či 
nafukovací atrakce. Po celou dobu akce bude 
probíhat výstava dětských výtvarných prací 
ze soutěže Park Joy Adamsonové – park, kde 
to žije!

„O týden později naladíme chuťové pohárky 
v rámci opavských farmářských trhů na Dol-
ním náměstí na Jídlobraní,“ doplnila Monika 
Štěpánková. Za zvuku cimbálové a balkán-
ské hudby budou moci přítomní ochutnat 

masové i jiné dobroty od místních výrobců. 

Srpen zahájíme další akcí na  Ptačím vrchu. 
Téma tentokrát zní Na divokém západě. Jak 
název napovídá, všichni, kteří zavítají v sobo-
tu 8. srpna do sadů Svobody, budou naladěni 
na westernovou notu. Zahrají kapely Wagon, 
Country s.r.o. či Poutníci. „Ani zde by neměly 
chybět děti, pro které bude připraven karneval, 
projížďka na  koni a  další pohybové aktivity,“ 
doporučila organizátorka.

Součástí Opavského léta zábavy bývají tra-
dičně akce, jejichž společným pojítkem je 
místo konání – Dolní náměstí. Těšit se může-
te na sportovní akce Atletický cirkus a předá-
ní pošty v koňských sedlech Pony Express. 

Jako první, v  úterý 11. srpna, budou moci 
lidé obdivovat sportovní výkony. Na  Atle-
tickém cirkusu se od  13 hodin utkají ženy 
a talenti ve skoku o tyči ve věku od 10 do 19 
let v  Přeboru České obce sokolské. Chybět 
nebude ani trojboj mládeže do 11 let i Malá 
cena Opavy v  benchpressu. Vyvrcholením 
pak bude již 14. ročník Memoriálu dr.  Lesá-
ka ve skoku o tyči mužů, kde budou své síly 
měřit český rekordman a vítěz většiny přede-
šlých ročníků Jan Kudlička či Michal Balner 
s  nejlepšími tyčkaři ČR, Polska a  Slovenska. 

Soutěž začne v  17 hodin. Úterní program 
oživí vystoupení gymnastek SGD Špičková.

O další vzrušení se na Dolním náměstí posta-
rá již 20. ročník Pony Expressu. Poštu v koň-
ských sedlech přivezou ve středu 19. srpna. 
Příjemnou náladu navodí od 17 hodin kapela 
Tarantule. 

Léto zakončí poslední srpnovou sobotu vy-
jížďka na  kolech po  cyklostezce č. 55. „Ob-
líbená akce Do  Opavy na  Fidorku, do  Krnova 
na  Kofolu nabídne zajímavá stanoviště a  ak-
tivity pro všechny věkové kategorie,“ pozvala 
na závěr Monika Štěpánková s tím, že nebu-
de chybět střelba, deskové hry, kvízy ze zdra-
vovědy či z dopravních předpisů.

Celý program doplní šňůra letních kin 
na Ptačím vrchu. V nabídce se poslední dva 
červencové a  poslední tři srpnové čtvrtky 
objeví takové tituly jako Starci na  chmelu, 
Kouř či Bezva ženská na krku. 

Všechny podrobné informace a  pozvánky 
na další akce najdete na plakátu na straně 13 
a také na webovém a facebookovém profilu 
města.  (ans)
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K  osobnostem, které viděly dál za  stín 
rodné hroudy, náležel politik Josef Da-
vid. Pocházel ze  skromných poměrů, 

z  druhého manželství krejčího Štěpána Da-
vida a  Mariany Palisové. Přestože se rodiče 
starali ještě o  pět jiných dětí, rodný domek 
na  konci Kylešovic u  Opavy č. p.  53 (dnes 
Joži Davida 66) nakonec zdědil nejmladší 
(narozen 18. února 1884), kterého přátelé 
i  známí nazývali „Joža“. Jožu podporovala 
maminka, přestože brzo ovdověla. Rozhodla 
se, že synovi od  září 1894 umožní vzdělání 
na  českém gymnáziu v  Opavě. Už za  studií 
ale začal být veřejně činný. V rodné vsi v roce 
1901 založil a  agitoval pro dělnicko-vzdě-
lávací jednotu. Poprask například způsobil 
v  roce 1905 na shromáždění v Kylešovicích, 
kdy na  jeho popud tisíce shromážděných 
Čechů přerušilo rakouskou hymnu voláním 
„pryč s  tyrany a  zrádci“. Politickými aktivita-
mi se netajil před svými pedagogy, a tak byl 
ze středoškolského ústavu vyloučen. 

Mladého nadějného politika se ujal opavský 
advokát Dienelt a nabídl mu práci v kance-
láři. Zde Josef „Joža“ David pracoval krátce, 
neboť účelně spojil práci v  České straně 
národně sociální se zaměstnáním novináře 
stranického tisku. V Brně psal do listu Pokrok, 
působil také na Mostecku, v Mladé Boleslavi. 
Zapojil se do kampaní za druhou českou uni-
verzitu, za  všeobecné hlasovací právo, aby 
nedocházelo k falšování informací ze sčítání 
obyvatelstva.

Po vypuknutí I. světové války Josef David na-
rukoval na  východní frontu. Po  svém zajetí 

v  Rusku se nadchl pro myšlenku českoslo-
venských legií a  československé státní svr-
chovanosti, agitací pro ně získával zajatce. 
V  srpnu 1917 se jako představitel českoslo-
venské národní rady na Rusi seznámil s T. G. 
Masarykem. Mezitím byla jeho matka v Kyle-
šovicích vystavena represi policejních orgá-
nů, které jí zabavovaly synovy písemnosti, 
dopisy a fotografie.

S  pádem monarchie a  ustavením republiky 
se Josef David jako předseda Českosloven-
ské obce legionářské v červnu 1921 stal po-
slancem parlamentu. Legionáři tvořili jeden 
z pilířů I. republiky, proto v poslanecké sně-
movně dlouhodobě zastával funkci předse-
dy branného výboru. Přestože pobýval v Pra-
ze, nezapomínal na  své známé ve  Slezsku. 
A v Hlučíně se za účasti předsedy národních 
socialistů Václava Klofáče 22. dubna 1924 
oženil s dcerou někdejšího ředitele opavské-
ho gymnázia Marii Antonínou Fürstovou.

Po okupaci se David jako ex-
ponovaný politik ukryl do ile-
gality. V říjnu 1939 emigroval. 
Své organizační schopnosti 
dal k  dispozici organizování 
exilu. Pobýval v  Bělehradě, 
Jeruzalémě a Haifě. Nakonec 
se v  roce 1941 usadil v  Lon-
dýně, kde vedl Klub českoslo-
vensko-britského přátelství. 
Zastával myšlenku spojenec-
tví slovanských národů proti 
německé agresi. Proto ne-
mohl chybět u moskevských 

Legionář, politik Josef 
„Joža“ David

jednání obou československých exilů o  pro-
gramu poválečné vlády a  v  dubnu 1945 byl 
jmenován náměstkem předsedy vlády.

Po  návratu do  Československa se Josef Da-
vid stal prvním předsedou poslanecké sně-
movny. Několikrát navštívil rodné Slezsko, 
aby sledoval, jak postupuje jeho obnova 
a spolupráce s vojenským velitelstvím Opavy 
ovládaným Rudou armádou. Magistrát proto 
Josefa Davida 11. května 1947 ocenil čest-
ným občanstvím. V politice setrval na žádost 
Edvarda Beneše do května 1948, kdy skončil 
mandát poúnorového parlamentu. Poté se 
dlouhodobě sledován Státní bezpečností 
uchýlil do soukromí. Přesto manželovi Mila-

dy Horákové umožnil útěk a  stýkal se s  ex-
prezidentem Benešem. Žil se svým synem, 
advokátem Milanem Davidem a vnukem To-
mášem. Rodinu Davidů posílil příchod lékař-
ky Moserové, která svého tchána 21. dubna 
1968 dochovala. Po listopadu 1989 Jaroslava 
Moserová vstoupila do politiky a zasadila se 
o vznik univerzity v Opavě. 

Od  léta 1945 nese jméno Joži Davida ulice 
v  Opavě-Kylešovicích, nedaleko rodného 
domku politika. David jej v červnu 1926 po-
nechal rodině, která zde žila v nájmu. V úno-
ru 2014 mu byl u křižovatky ulic Hlavní, Bílo-
vecká odhalen pomník.

Jaromíra Knapíková

Rodný dům J. Davida v Kylešovicích

Josef David při návštěvě Opavy v poválečném období
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Nejstarší doložená zpráva o  nástroji 
pochází z  dvacátých let 18. století. 
V  opavské varhanářské dílně Václava 

Thiela a Kristiny Ryšákové (manželky varha-
náře Ignáce Ryšáka) byly postaveny v letech 
1720–1722 varhany za 222 zlatých pro opav-
ský jezuitský kostel (dispozice se v  dobové 
zprávě neuvádí). V roce 1775 byl zde zhoto-
ven nástroj Františka Horčičky ml., který dis-
ponoval 28 rejstříky. Do Horčičkových skříní 
byl vestavěn nový nástroj s 20 rejstříky a poté 
v roce 1949, opět s využitím původních skří-

ní, které byly ale podstatně přestavěny a roz-
šířeny, postavila krnovská firma Rieger-Kloss 
nástroj nynější. Jedná se o jedny z největších 
varhan Ostravsko-opavské diecéze; disponu-
jí 54 rejstříky s počtem 5 485 píšťal. Nástroj 
je zajímavý jak po technické, tak i umělecké 
stránce. Zvuková charakteristika i  jejich dis-
poziční řešení je stylově univerzální. Původní 
traktura tohoto nástroje byla duální, pneu-
matická a  elektropneumatická. Později do-
znal nástroj ještě drobných úprav.

Nástroj byl průběžně 
pouze udržován. Stav 
jeho hlavních technic-
kých součástí tak odpo-
vídal jeho stáří, avšak 
zvýšená poruchovost, 
zapříčiněna především 
značným opotřebe-
ním a  dožitím hlavních 
komponentů technické 
části, zejména traktury, 
vedla v  letech 2018–
2020 k zásadní renovaci 

traktury, hracího stolu a  jeho klaviatur včet-
ně klaviatury pedálové. Celý nástroj má nyní 
jednotnou elektropneumatickou tónovou 
trakturu. Koncové relé jednotlivých kuželko-
vých ventilů píšťal je pneumatické. Základní 
východisko restaurátorské etiky zohlednilo 
v maximální míře estetický záměr původního 
autora nástroje, avšak technická část varhan 
byla z hlediska spolehlivé funkčnosti doplně-
na progresivními konstrukčními komponen-
ty. Pro splnění nejnáročnějších požadavků 
interpretů je nástroj vybaven paměťovým 
zařízením, umožňujícím uložení rejstříkové 
kombinace do dvanácti uzavřených a jedno-
ho volného bloku s 999 paměťovými místy. 

Na celkovém řešení koncepce a konečné reali-
zaci renovace varhan kostela svatého Vojtěcha 
se podílel organolog Ostravsko-opavské diecé-
ze Jiří Krátký, Petr Bernat, Petr Strakoš a Tomáš 
Fafílek. Inaugurace varhan proběhne na  kon-
certě v úterý 25. srpna (více na straně 20).

Jiří Čech
varhaník, muzikolog a pedagog 

Varhany v kostele svatého Vojtěcha

Na  tento nádherný bílý kámen jsme si 
již v Opavě zvykli. Například kamenný 
portál Slezské univerzity na  Masary-

kově třídě nám nepřipadá nijak mimořád-
ný. A bílé kříže u cest jsou natolik běžné, že 
nejsou ani památkově chráněny. Ani sněho-
bílou barvu soch na Městském hřbitově ne-
vnímáme jako něco mimořádného, když ob-
divujeme jejich jemné umělecké provedení. 
Pravdou je, že ještě před dvěma stoletími byl 
takový výrobek v Opavě zcela unikátním je-
vem. Je to díky materiálu – mramoru, ze kte-
rého jsou zhotoveny. 

Přitom mramor je k nalezení v mnohých ho-
rách ve velkém množství a lidé jej znají jako 
sochařský materiál už tisíce let. Je to kámen 
podivuhodných vlastností. Byl vytvořen 
z  usazeniny – vápence, který se vlivem ob-
rovských tlaků a  vysokých teplot přeměnil 
na pevnou krystalickou hmotu. Vyskytuje se 
v  mnoha barevných odstínech a  má různé 
vlastnosti i pevnost. Nejvíce jej proslavili Ita-
lové, z oblasti Carrary. Tam jej začali těžit už 
staří Římané před naším letopočtem. Dnes je 
natolik rozšířen, že je někdy lacinější pořídit 
sochu z Carrarského mramoru než z toho na-

šeho jesenického. Přitom jesenické mramory 
jsou už více než 150 let známy po celé Evro-
pě. Je to díky kamenickému průmyslu a slav-
né kamenické škole mramorářů a kameníků, 
která až do  poloviny 20. století existovala 
v Supíkovicích. Z ní vzešla řada vynikajících 
sochařů, kteří se proslavili jak v  Opavě, tak 
ve Vídni a dalších velkoměstech. Od těch dob 
jsme zvyklí pohledu na  bíle zářící kamenné 
kříže v krajině.

Slezská metropole skýtá bohatou přehlídku 
mramorového umění. Jedinečným dílem 
opavského sochařství je například známá so-
cha Vodníka na  městském koupališti z  roku 
1931, kterou vytvořil Josef Obeth. Působivá 
svým odlehčeným tématem je také třeba 
mramorová Žabka před stejnojmenným 
nákupním střediskem v  Kylešovicích z  roku 
1979 od  sochaře Jana Rybičky. Ta je zhoto-
vena ze  slavného českého červeného mra-
moru, tzv. „tlačenky“ ze Slivence. Jedinečnou 
přehlídku a galerii různých mramorů, od ala-
bastrově bílého přes jemné šedobílé lipov-
ské mramory až po barevné „tlačenky“, nám 
nabízí procházka Městským hřbitovem. Zde 
stojí krom obdivuhodných soch také opav-

ský mramorový šperk – Grauerova hrobka 
z  roku 1898 (na  snímku), která je bravurní 
ukázkou toho, jak se dá s  mramory tvořit 
a dekorovat i celá architektura.

Tomáš Skalík

Mramor je nejpestřejší sochařský kámen
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RD Opava-Kyleš ovice, 
pozemek 762m2RD Opava-Kateř inky, 125m2

Komerč ní  objekt, OpavaChata, Holč ovice - KomoraRodinná  vilka, Bruntá l

Proná jem 3+1, 74m2, 
Opava - Kateřinky

Byt 5+1 Opava 
s gará ž í  a zahradou, 120m2

Komerč ní  prostor, 
Opava, 100m2

Bytový  dů m nebo byt 3+1
s balkó nem, 85m2 po rekon-

strukci, Slezské  Rudoltice

Komerč ní  objekt 
s bytem 5+1, Svatoš ovice

www.reality-spirutova.cz
 604 237 555

NOVĚ nás najdete   na adreseRatibořská 117, Opava 5. VÝDEJNÍ A PODACÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY

www.reality-spirutova.czwww.reality-spirutova.cz

VÝDEJNÍ A PODACÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY

VÍTE, KDO PRODÁVÁ?
Zavolejte nebo prozvoňte 

(stačí také SMS).
Odměna za zrealizovaný tip.

 ZÁSILKOVNY

Výstava odhaluje historii cyklistiky
Expozice Cesta města v  Obecním domě 

na konci května přivítala opět návštěv-
níky. Zájemcům nabízí nejen stálou 

muzejní expozici, ale také novou výstavu 
s  názvem Fenomén cyklistika, která potrvá 
do 4. října.

Ta vypráví příběh bicyklu a cyklistiky a při-
bližuje dějiny cyklistiky na  severní Moravě 
a ve Slezsku, a to od vzniku nejstaršího ně-
meckého klubu velocipedistů v  roce 1887 
až do  roku 1951, který znamenal konec 
cyklistických spolků. Věnuje se také prodej-
cům jízdních kol, cyklistickým závodům či 
proměnám oblečení pro cyklisty. Návštěv-
níci také zjistí, jak se cyklistický sport vyvíjel 
v samotné Opavě a jejím okolí. Součástí vý-
stavy jsou i předměty připomínající historii 

jízdních kol, tematické letáky, nejrůznější 
velocipedy, dobové cyklo doplňky a rozma-
nité kuriozity. 

Výstavu pro Opavskou kulturní organizaci 
připravil kulturně sportovní spolek Elegant 
z Ostravy a je rozšířením projektu, který je již 
úspěšně prezentován v Ostravském muzeu.

„Návštěvníci mohou obdivovat například jízdní 
kolo typu Michaux ze začátku 70. let 19. století, 
které je, na rozdíl od pozdějších typů kol, vyro-
beno takřka celé ze dřeva,“ prozradila vedou-
cí expozice Cesta města Ivana Maloušková 
a dodala, že dalším zajímavým exponátem je 
například replika celokovové tříkolky. „Na tri-
cyklu pro jeho výrazně vyšší stabilitu jezdily ze-
jména ženy a děti,“ poznamenala. Na výstavě 

můžete ovšem spatřit i  jiné zajímavé stroje 
určené pro nejmenší. Jedná se o tříkolky ze-
jména z 2. poloviny 20. století.

Projeďte se elegantně 
Spolek Elegant připravil na  prázdniny 
vyjížďky s  programem, kterých se může 
účastnit každý a  jsou vhodné pro rodiny 
s dětmi i pro seniory. Podmínkou není ani 
historické kolo. Vyjížďky se zúčastní ani-
mátoři spolku a  seznámí přítomné s  pří-
rodními, geografickými i  historickými za-
jímavostmi, které uvidí po  trase. Ta, která 
povede z  Hradce nad Moravicí do  Opavy, 
skončí právě u výstavy Fenomén cyklistika. 
Všechny detaily jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách www.elegantspolek.cz. Vy-
jížďka se uskuteční v sobotu 22. srpna.

Chcete vědět víc?
Další informace o Rentě z nemovitosti  
najdete na webu:  
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační  
kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.
Máme licenci České národní banky.

Když manželé Alena a  Jan Šerákovi po od-
chodu do důchodu vyčerpali peníze, které si 
během produktivního věku naspořili, octli se 
téměř ve finanční tísni. Najednou byli rádi, 
že zvládnou zaplatit všechny potřebné účty 
a mnohdy se museli velmi uskromnit při ná-
kupu potravin.

Potom se v novinách dočetli o Rentě z nemovi-
tosti neboli reverzní hypotéce, která je přímo šitá 
na míru seniorům, a kterou jako jediná v České re-
publice nabízí společnost FINEMO.CZ. „Začal jsem si 
k  tomu vyhledávat informace, protože jsem to viděl 
jako případné dobré východisko z  naší situace. Jen 
jsem se bál, že nevýhody budou převažovat nad vý-
hodami,“ svěřuje se pan Jan.

Pan Jan zjistil, že Renta z  nemovitosti jim po-
skytne peníze zajištěné jejich domem, aniž by 
museli během svého života cokoliv splácet. Dál zů-

stanou bydlet v domě, na který jsou už léta zvyklí 
a budou jeho vlastníky, což znamená, že případný 
nárůst hodnoty nemovitosti bude patřit samozřej-
mě jim. Navíc s  ní mohou nakládat podle svého 
uvážení. A současně nikdy nebudou dlužit víc, než 
je cena nemovitosti. „Našel jsem si k tomu spoustu 
informací, a  nakonec jsem se přesvědčil, že výhody 
jednoznačně převažují nad nevýhodami. Vlastně 
nad nevýhodou, protože je jediná. Na dědice potom 
zbyde méně peněz, protože o částku úvěru se později 
sníží hodnota dědictví,“ říká pan Jan.

Manželé Šerákovi svůj záměr probrali se synem, 
který je v  jejich rozhodnutí podpořil, protože žije 
v  zahraničí a  je finančně zajištěný. „Rozhodli jsme 
se pro výplatu pravidelné měsíční částky a  jsme 
spokojení. Od té doby nemusím řešit, jestli si koupím 
tmavé pečivo, které stojí o  pár korun víc,“ dodává 
s úsměvem paní Alena.

Proč se rozhodnout pro zpětnou hypotéku
Výhody Renty z nemovitosti:
▪	získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
▪	za Vašeho života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí 

více než cena nemovitosti
▪	zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého 

bytu či domu
▪	můžete žít důstojněji a život si více užívat



19

Kultura

Vzdělání a výchova 
pohltí Bezručovu Opavu

Jarní měsíce letošního roku sice kultuře 
a  společenskému životu příliš nepřály, 
ale o  to více se těšíme na kulturní akce 

všech uměleckých žánrů, které nám dopřeje 
příznivější situace během léta a podzimního 
času. Právě v  těchto dnech se uzavírá pro-
gram tradičního kulturního svátku – festi-
valu Bezručova Opava, který celý měsíc září 
naplní tématem: Lux in tenebris aneb Světlo 
vzdělání a  výchovy. „Bude nás zajímat téma 
důležitosti a  potřebnosti vzdělání a  výchovy 
v  aktuálních podmínkách rychle se měnícího 
světa, nástupu moderních technologií a  na-
rušení rovnováhy ekologické i  sociální,“ uvedl 
dramaturg festivalu Petr Rotrekl.

Letošní 63. ročník se ve  svém programu 
bude mimo jiné také zabývat odkazem a po-
ctou jedné z  největších osobností českých 
dějin – Janem Amosem Komenským. V listo-
padu si totiž připomeneme 350 let od úmrtí 
tohoto Evropana, jehož bohatá filozofická, 

teologická, pedagogická, jazyko-
vědná a encyklopedická práce na-
trvalo ovlivnila principy vzdělání 
až do dnešních dnů. 

„Budeme se však také zabývat moder-
ními trendy i pedagogickými systémy, 
které měly pozitivní vliv na  rozvoj 
dané oblasti,“ doplnil Petr Rotrekl. 
Také letos nabídne festival kolem 
60 programových bloků a doprovodných pro-
gramů z oblasti divadla, filmu, hudby, literatury 
i výtvarného umění. „Nemůžeme nyní vyjmeno-
vat všechny programy, ale prozradíme alespoň 
některé z mimořádných pořadů. Těšit se můžete 
na divadelní představení Úča musí pryč s hvězd-
ným obsazením, Bezrukého Frantíka divadla Pod 
Palmovkou nebo Miroslava Táborského v  roli 
Alberta Einsteina v  inscenaci Relativita. Marek 
Eben a Tomáš Thon představí Labyrint světa a ráj 
srdce. Výstavy vzdají poctu Janu Amosovi Ko-
menskému i opavské rodačce Joy Adamsonové. 

Čekají nás předpre-
miéra nového filmu 
Bohdana Slámy Kra-
jina ve stínu či návštěvy a besedy s Markem Orko 
Váchou, Vítem Slívou, Markem Hermanem nebo 
Ivanem Folletim a  mnohem více!“ pozval dra-
maturg na bohatý program, který bude na za-
čátku srpna zveřejněn na webových stránkách 
města, facebooku festivalu Bezručova Opava, 
v programových bulletinech a také v zářijovém 
čísle Hlásky. Akci ze  svého rozpočtu podpořil 
Moravskoslezský kraj. (ans)

Krátce

Promenádní koncerty zahájí Prajzovanka
Středisko volného času Opava za  podpo-
ry statutárního města Opavy připravilo pro 
milovníky dechovky tradiční promenádní 
koncerty dechových hudeb. V  letošním roce 
se jedná již o 48. ročník, ovšem kvůli opatře-
ní proti koronaviru se jejich začátek posunul 
o měsíc později. Jako první vystoupí dechový 
orchestr Prajzovanka. Přehlídka promenád-
ních koncertů odstartuje v neděli 19. červen-
ce a každou neděli až do 20. září se bude akce 
konat v prostoru za Slezankou na Horním ná-

městí od 10 do 11.30 hodin. V případě deště 
se koncert nekoná. Všechny vystupující najde-
te v Kalendáři akcí na straně 26. (ans)

Varhanická soutěž se letos neuskuteční
Prestižní Mezinárodní varhanní soutěž Pet-
ra Ebena, která se koná jednou za dva roky 
v Opavě, se letos neuskuteční. V souvislosti 
s  pandemií a  dosud trvajícími karantén-
ními opatřeními nejen v  České republice, 
ale především v  zahraničí se do  letošního 
ročníku soutěže ve  stanoveném termínu 

zaregistroval jen nízký počet zahraničních 
účastníků. Vyhlašovatel soutěže – statutár-
ní město Opava, a přípravný výbor soutěže, 
tak společně rozhodly o  odložení 21. roč-
níku Mezinárodní varhanní soutěže Petra 
Ebena na říjnový termín v roce 2022. Z dů-
vodu přesunu dojde k  rozšíření věkového 
limitu na věk 32 let. Tato mimořádná změ-
na pro rok 2022 umožní účast všem poten-
ciálním soutěžícím letošního ročníku. Další 
informace k soutěži najdete na www.eben-
competition.cz. (rok)

Janáčkova filharmonie opět v Opavě
Opavané se také letos mohou těšit 

na sérii symfonických koncertů v po-
dání Janáčkovy filharmonie Ostrava 

(JFO). „Jak se ukázalo, nápad navázat na tradici 
symfonických koncertů v  Opavě sklidil v  loň-
ském roce veliký úspěch a všechny koncerty byly 
beznadějně vyprodány. Jsme proto nesmírně 
rádi, že i v letošním roce můžeme v těchto kon-
certech pokračovat,“ řekl ředitel JFO Jan Žemla. 
Celkem tři koncerty proběhnou opět v  krás-
ném prostředí kostela svatého Václava.

Na prvním z koncertů, který se uskuteční v pá-
tek 3. července, vzdají hold letošnímu jubilan-
tovi, velikánu mezi skladateli, Beethovenovi. 
V prosinci uplyne od jeho narození 250 let. Or-

chestr zahraje pod taktovkou dirigenta Jiřího 
Rožně, vystoupí také klavírista Matyáš Novák 
a sopranistka Kateřina Kněžíková.

Na dalším koncertě 27. srpna se mohou ná-
vštěvníci těšit na  Pabla Barragána, špičko-
vého španělského klarinetistu, který za  do-
provodu Janáčkovy filharmonie Ostrava 
odehraje Nielsenův Koncert pro klarinet 
a  orchestr. Zazní ovšem také dílo Antonína 
Dvořáka Scherzo capriccioso a Symfonie č. 8 
F dur z dílny Ludwiga van Beethovena.

Koncertní cyklus zakončí 7. října, kdy v koste-
le zazní Rach 3 aneb Koncert pro klavír a or-
chestr č. 3 d moll od S. Rachmaninova, který 

má pověst jednoho z technicky nejnáročněj-
ších klavírních koncertů ve standardním kla-
sickém repertoáru. Za klavír usedne klavírista 
Won Kim z Jižní Koreje, který často vystupuje 
po  boku významných světových orchestrů. 
Dirigentem tohoto večera bude Petr Popel-
ka. Ten mimo jiné v roce 2017 obdržel cenu 
Neeme Järviho pro nejlepšího mladého 
dirigenta Akademie Menuhinova festivalu 
ve švýcarském Gstaadu.

Vstupenky i abonentky jsou v prodeji a více 
informací lze získat na www.jfo.cz. Abonent-
ní sezonu, které primátor Tomáš Navrátil 
udělil záštitu, ze  svého rozpočtu podpořilo 
město Opava a Moravskoslezský kraj.  (ans)

Miroslav Táborský se představí v roli Alberta 
Einsteina v inscenaci Relativita. 

Foto: Divadlo v Řeznické
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Abonentní koncertní sezona
O  náhradách za  koncerty, které byly součás-
tí uplynulé abonentní koncertní sezony pro 
milovníky krásné hudby, jsme psali již v červ-
nové Hlásce. Předplatné na novou koncertní 
sezonu bude v prodeji od 3. srpna, ovšem po-
zor, pouze v Turistickém informačním centru! 
Bude možné si vybrat některou z variant ná-
hrady, či si zakoupit novou abonentku. Prosí-
me všechny abonenty, aby si vyměnili starou 
průkazku za novou a vybrali si variantu, kte-
rá jim nejvíce vyhovuje. Termín pro koncert 
houslisty Josefa Špačka byl změněn na 6. 10., 
aby nedošlo ke kolizi s koncertem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, který se uskuteční 7. 10. 
Všechny informace naleznete v  Turistickém 
informačním centru Opava.  (ans)

Knihovna o prázdninách
V  červenci a  srpnu se bude otevírací doba 
v knihovně řídit prázdninovým režimem. Letní 
provoz knihovny začne od čtvrtku 2. července. 
Hlavní budova a  pobočka Opava-Kateřinky 
budou otevřeny v  pondělí a  ve  čtvrtek od  9 
do 18 hodin, v úterý bude knihovna otevřena 
od 9 do 16 hodin. Pobočky Kylešovice a Olo-
moucká otevřeno pouze v  pondělí a  ve  čtvr-
tek od  10 do  18 hodin s  polední přestávkou 
od 12 do 12.30 hodin. Středa a pátek zavřeno 
na  všech pracovištích. O  výpůjční době po-
boček v  městských částech budou čtenáři 
informováni přímo v  místní knihovně nebo 
na vývěsce úřadu. Pokud nestihnete knihovnu 
navštívit, můžete si stáhnout elektronickou kni-
hu z katalogu na webu. S vyřazenými knihami 

se můžete také setkat na městském koupališti. 
Kompletní informace jsou na webu knihovny.

Terasa ožije hudbou k tanci i poslechu
Swingové tančírny a živé koncerty Lucie ZET 
oživí letní terasu v Kupe. Každá druhá středa 
bude patřit veřejným tančírnám, které pořá-
dá Swing Opava. Návštěvníky čeká reprodu-
kovaná nebo živá hudba a  veřejné taneční 
minilekce. Swingové tančírny proběhnou 
za  příznivého počasí každou druhou prázd-
ninovou středu, kdy první je v plánu 1. čer-
vence. K poslechu i tanci bude hrát o vybra-
ných sobotách i opavská zpěvačka Lucie ZET 
(10. a 31. července, 21. srpna a 4. září), která 
zve na pohodové večery na terase s příjem-
nou atmosférou a dobrými nápoji. 

Hudba velikánů rozezní renovované 
varhany v kostele svatého Vojtěcha

Ojedinělý zážitek přinese koncert, který 
se uskuteční v úterý 25. srpna v 19 ho-
din v kostele svatého Vojtěcha. Nejen, 

že návštěvníci vyslechnou skladby velikánů 
od baroka přes klasicismus až k modernistům, 
ale hlavně se rozezní varhany, které od  roku 

2018 procházely rozsáhlou renovací. Více o je-
jich historii se můžete dočíst na straně 17. 

„Jsem velmi potěšen, že tak mimořádným 
a  slavnostním koncertem obnovujeme cyklus 
abonentních koncertů pro milovníky krásné 
hudby, který byl z  důvodu epidemie pozasta-
ven,“ řekl dramaturg kulturních akcí města 
Petr Rotrekl. „Dramaturgie koncertu u  příle-
žitosti slavnostní inaugurace renovovaných 
varhan vychází ze  stylově univerzální zvukové 
charakteristiky i dispozičního řešení svatovojtěš-

ských varhan,“ upozornil Petr Čech, 
který rozezní tento obnovený a sou-
časně i  modernizovaný královský 
nástroj v  sólových varhanních opu-
sech i  v  komorním souznění zpěvu 
a houslí v podání Patricie Janečkové 
a Aleny Mazgajové Čechové.  

Na  opavském koncertě, kde zazní 
hudba tří staletí, si přítomní vy-
slechnou díla germánského kom-
pozičního okruhu od  baroka přes 
klasicismus až k  modernistům 
20. století – skladby Johanna Sebas-
tiana Bacha, Georga Friedricha Hän-
dela, Wolfganga Amadea Mozarta 
a Hermanna Schroedera. „Dokonalá 
prezentace pestrých rejstříkových té-
mbrů ve spojení s nástrojovou brilancí 
vygraduje ve  dvou částech symfonic-
kého cyklu francouzského romantika 
Charlese-Marie Widora. Ušlechtilou 
zpěvností i  virtuózními efekty jsou 
prostoupeny též pěvecké i  nástrojové 
party italských barokních tvůrců An-
tonia Vivaldiho a  Tomasa Vitaliho,“ 
doplnil varhaník Petr Čech. Dále 
zazní dílo postmodernisty Alfreda 
Schnittkeho. „Jeho Suita ve  starém 
slohu pro housle a varhany je mimo-
řádně úspěšnou barokní reminiscen-
cí, ve  které z  pohledu avantgardního 
tvůrce mnohdy autor minulost záměr-
ně karikuje, její výrazové prvky někdy 
dokonce deformuje. Taková je i  jeho 
stylová perzifláž ve finální Pantomimě 
Schnittkeho Suity,“ uzavřel pozvánku 
opavský hudebník.  (ans)

Patricia Janečková se jako šestnáctiletá stala ab-
solutní vítězkou celosvětové pěvecké soutěže Con-
corso Internazionale Musica Sacra 2014 v Římě. Tato 
sopranistka zářila i dále, například v roce 2010 se stala 
vítězkou televizní soutěže Talentmania. Její zpěv ob-
divovali lidé na  galakoncertech a  festivalech doma 
i v zahraničí. Jako sólistka účinkuje s mnoha českými 
a slovenskými symfonickými a komorními orchestry. 
Dlouhodobá spolupráce ji pojí rovněž s  Národním 
divadlem moravskoslezským. Novou spolupráci na-
vázala s  komorním ansámblem Barocco sempre gi-
ovane.

Alena Mazgajová Čechová výrazných soutěžních 
úspěchů dosahuje již od svých desíti let, kdy se stala 
laureátkou ve dvou ročnících mezinárodní Kociano-
vy houslové soutěže. Následuje prvenství v houslo-
vé soutěži Akademie Louise Spohra ve  Freiburgu, 
absolutní vítězství v mezinárodní rozhlasové soutěži 
Concertino Praga a v soutěži O evropskou hudební 
cenu v Luxemburgu. Houslistka má za sebou úspěš-
ná sólová i  komorní vystoupení na  prestižních hu-
debních festivalech v Evropě i zámoří. Od roku 2007 
vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Petr Čech je nositelem cen mnoha mezinárodních 
soutěží, u  nás i  v  zahraničí (Pražské jaro 2006, Lu-
cemburk, Gdańsk, Brno, Opava). Vystupuje na pres-
tižních festivalech Audite Organum, Pražské jaro, 
Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Kamień 
Pomorski, Soči Barcelona, Passau, International 
du Domaine Forget-Qébec. Působí jako varhaník 
v  pražském Chrámu Matky Boží před Týnem. Vyu-
čuje na  varhanním oddělení Pražské konzervatoře 
a v roce 2018 se stal jejím ředitelem.

Na koncertě zazpívá Patricia 
Janečková. Foto: archiv P. Janečkové
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Univerzita vystavuje v Bredě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské 
univerzity v Opavě letos oslaví 30. výročí své-
ho vzniku. U této příležitosti připravuje řadu 
zajímavých akcí. První z nich je výstava s ná-
zvem Zdeněk Stuchlík: Krajiny ticha, připra-
vovaná ve  spolupráci s  Fakultou veřejných 
politik. Vernisáž se uskutečnila již na  konci 
června, ke zhlédnutí však bude volně v rám-
ci provozní doby obchodního domu Breda  

v 1. patře až do začátku srpna.

Za výstavami do Raduně
Po celé prázdniny bude v oranžerii na zámku 
v Raduni k vidění výstava vítězných fotografií 
12. ročníku fotosoutěže Můj svět, kterou po-
řádá pod patronací Jindřicha Štreita Charita 
Opava. Kromě ní je v patře tzv. sýpky výsta-
va Dvojité vidění, která představí fotografie 
pořadatele Hradeckého slunovratu Václava 

Müllera. Ta vznikla na  texty jednoho z  nej-
osobitějších a  nejpoetičtějších českých tex-
tařů Petra Linharta. Další výstava prezentuje 
tvorbu brněnské fotografické školy Evžena 
Sobka. Projekt FotoFOREVER je výstavou de-
víti autorů, která propojuje park, tedy umění 
krajinářské, s uměním fotografie. Zajímavý je 
také soubor Zuzany Karlíkové. Její fotografie 
stmívajících se vodních hladin Nightswim-
ming vrací obrazy zpět na vodní hladinu.

Krátce

Zažijte festivalové Vary v Kupe

Jaká bude nová sezona Slezského divadla?

Kino Kupe jako jediné v  Opavě na-
bídne unikátní přehlídku Tady Vary. 
Od 3. do 11. července promítne 16 fil-

mů dle výběru a  harmonogramu připrave-
ného organizačním týmem MFF Karlovy 
Vary. Diváky čekají přenosy zasvěcených 
úvodů a  komentářů tvůrců, festivalová at-
mosféra, drinky a především spoustu filmo-
vých zážitků. 

Přehlídka Tady Vary se bude odehrávat sou-
časně v  96 kinech po  celé České republice 
a je jakousi náhradou za nerealizovaný festi-
val. „Protože v  letošním roce s ohledem na si-
tuaci nemohou diváci na festival do Karlových 
Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň 
část festivalu za  nimi. Je to takové naše po-
děkování návštěvníkům, hostům a  filmovým 
nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve  Va-
rech skvělou festivalovou atmosféru,“ řekl pre-
zident MFF KV Jiří Bartoška.

Na přehlídce bude ve světové premiéře uve-

den portrét Miro Žbir-
ky Meky, v  evropské 
premiéře snímky Luxor, 
Bez zvláštních znamení 
a  Tajný agent. Do  ex-
kluzivního výběru Tady 
Vary zařadili dramatur-
gové MFF KV výrazné 
snímky, které zazna-
menaly mimořádný 
ohlas na  festivalech 
od  loňského podzimu 
do letošního Berlinale. 

Přehlídka Tady Vary 
nabídne 16 filmových 
titulů v průběhu 9 dnů. 
Každý z  vybraných filmů bude mít pouze 
jedno exkluzívní představení, které proběh-
ne ve  všech zúčastněných kinech ve  stejný 
okamžik. Představení budou koncipována 
ve  festivalovém duchu, budou doplněna 
úvody přenášenými do  sálu i  participací 

tvůrců prostřednictvím komunikačních ka-
nálů. Vybraná místa navštíví osobně zástupci 
karlovarského festivalového týmu.

Kompletní program a  rezervace vstupenek 
najdou zájemci na www.kupecko.cz.

Kultura na  jaře bohužel utichla. Není 
snad nikdo, kdo by neznal důvod. Opat-
ření vlády v souvislosti s pandemií ko-

ronaviru zavřely dveře také všem opavským 
institucím, kam se lidé chodili bavit. Ne jinak 
tomu bylo v případě Slezského divadla. V září 
tak nezačne nová sezona, jak jsme zvyklí, ale 
podzim bude patřit neodehraným premié-
rám. Nové předplatné pak bude vypsáno 
na  kalendářní rok 2021 a  všechny podrob-
nosti k němu zveřejní divadlo v srpnu.

Od  září do  listopadu budete moci ve  Slez-
ském divadle vidět následující představení. 
Jako první obsadí divadelní prkna činohra Zí-
tra to roztočíme, drahoušku (13. září). Známá 
filmová komedie líčící nelítostné spory dvou 
rozhádaných manželských párů se poprvé 
objevuje také na profesionální divadelní scé-
ně. Další zářijovou premiérou bude taneční 

show Action Man (27. září) s  akčním příbě-
hem z konce 80. let minulého století, kdy se 
v Americe ve velké míře rozmohla zločinecká 
činnost, obchod se zbraněmi či se ženami. 
Operní soubor uvede v  říjnu premiéru slav-
ného muzikálu Funny Girl (25. října). 

Následující měsíc vstoupí na scénu Edmond 
(15. listopadu). „Hra o  lásce a  tvůrčím puze-
ní. A  o  sebevědomí, kterého, když je naprosto 
oprávněné, bývá malounko a  naopak. O  lás-
ce k  ženě jakožto symbolu i  o  konkrétní lásce 
ke  konkrétní bytosti, notabene k  vlastní man-
želce. O  bolestech zrodu úžasného díla lidské 
fantazie – Cyrana z Bergeracu,“ doplnil režisér 
Jiří Seydler s tím, že přímo na Cyrana z Berge-
racu se diváci mohou těšit na jaře 2021. 

Závěr roku bude patřit opeře. V  původním 
plánu bylo dílo Zdeňka Fibicha Hedy, které 

však z  důvodů jiných závazků hostujícího 
inscenačního týmu není možné uskutečnit. 
Jako náhradu zvolilo Slezské divadlo stejně 
kvalitní titul Stvoření.

A  na  jaké premiéry se můžete těšit v  roce 
2021? V  lednu nás čeká činohra Jako břitva 
– o Boženě Němcové, jak jste ji ještě nevidě-
li. Následující měsíce budou patřit Verdiho 
opeře Rigoleto, obživnuté legendě Cyranovi 
z Bergeracu i veselé operetě Oskara Nedba-
la Polské krvi. V květnu přijde Revizor a před 
prázdninami se Slezské divadlo rozloučí fran-
couzskou komedií s  českou hudbou Bedři-
cha Smetany Dvě vdovy. V  září uvede čino-
hru Za  dveřmi kanceláří, následovat bude 
opera Hedy, činohra Můj nejlepší kamarád 
a rok uzavře oratorium G. F. Händela Zaslíbe-
ná země.  (ans)

Foto z filmu Než skončí léto
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www.opavske-slezsko.cz

Opavské Slezsko plné kvalitních potravin
Poptávka po kvalitních potravinách re-

gionálního původu pomalu ale jistě 
stoupá. I  v  regionu Opavského Slez-

ska můžete najít zajímavé producenty, kteří 
svou práci nešidí, jejich výrobky splňují ty 
nejvyšší požadavky na chuť a kvalitu a navíc 
svou práci dělají s  láskou. A na výsledku je 
to poznat.  

Zabijačka z Větřkovic si už roky buduje své 
dobré jméno na opavských trzích vánočních, 
velikonočních i  těch farmářských, kde se 
s  rodinnou firmou manželů Hluchých mů-
žete potkávat pravidelně. Už od  roku 1992 
ladí svou masnou výrobu podle tradičních 
slezských receptů. Zaměřují se především 
na  zabijačkové výrobky, při jejichž výrobě 
používají rodinnou recepturu převzatou 
od dědečka. To ostatně dokládá např. i název 
Dědečkova paštika. Ze  sortimentu doporu-
čujeme ochutnat třeba také klobásy a vyhlá-
šené větřkovické jitrnice.

Rodinné řeznictví z  Vršovic založil v  roce 
1933 dědeček současného majitele Jana 
Pavlíka. Již tehdy byla jeho krédem tradice, 
poctivost a  kvalita. Ke  stejnému heslu se 
hrdě hlásí také vnuk, který rodinnou firmu 
začátkem 90. let převzal. Vršovické klobásy 
jsou vyráběné podle osvědčené rodinné re-
ceptury, pouze za použití vybraných surovin, 
stejně jako Vršovický šunkový salám, který 
je pro svou jemnou a vyváženou chuť velmi 
ceněný. Jan Pavlík si zakládá na  sice prac-
ném, ale tradičním výrobním postupu a své 
výrobky udí pouze na  dřevě v  50 let staré 
udírně. Když se udí tradičně postaru, na kva-

litním dřevě, výrobky si ponechávají specific-
kou chuť a mají delší trvanlivost.

Nejlepší výrobky se dělají kouskem sebe… je 
krédo Řeznictví a uzenářství Vilášek z Kra-
vař. Lásku k řezničině totiž Petr Vilášek obje-
vil už v dětství, kdy se jako malý kluk účastnil 
dědečkových domácích zabijaček. Svůj sen 
cílevědomě budoval a  rozvíjel i  v  malé do-
mácí udírně a výrobně. Dnes vyrábí rodinná 
firma na  40 druhů uzenin. Jemně kořeněná 
Játrová paštika ochucená medvědím česne-
kem se vyrábí, stejně jako ostatní výrobky, 
z masa nejvyšší kvality výhradně od českých 
farmářů, podle tradiční receptury.

Farma Střední dvůr u  Kobeřic jako jediná 
farma tohoto druhu v blízkém okolí zpraco-
vává výrobky i polotovary výhradně z vlast-
ní produkce zvířat. Vyrábí masné výrobky 
tepelně opracované, uzené, vařené i  peče-
né, jako je Farmářská klobása, Lebervurst, 
farmářská játrovka jemná, farmářská tlačen-

ka, farmářská kýta s  kůží. Většina výrobků 
je bezlepkových, nepoužívají ani chemické 
konzervanty.

Farma Pštrosí vršek Wieder z  Hněvošic 
se již více než 20 let věnuje chovu nandu 
pampového a k prodeji nabízí pštrosí vejce, 
maso a  výrobky z  něj. V  jejich produkci na-
jdete pštrosí vyzrálé steakové maso, které 
cca 10  dnů zraje za  speciálních podmínek 
a  dále dozrává 3 týdny ve  vakuovaném ba-
lení, které si odnesete domů. Dále pštrosí 
klobásy a párky, pštrosí paštiku a pštrosí sád-
lo. I v tomto případě jsou všechny produkty 
vyrobeny z  kvalitního masa, bez rychlosoli, 
konzervantů a dalších náhrad. 

Křepelky MAJO je název malé rodinné far-
my z  Bolatic, která se zabývá chovem kře-
pelky japonské. Koupit zde můžete křepelčí 
vajíčka v různých podobách: konzumní i na-
kládaná ve  sladkokyselém nálevu, pikantní, 
s koprem či s červenou řepou. 

A na závěr jsme si nechali ryby. Pstruhařství 
Jan Raška už od  roku 1994 provozuje rybí 
farmu. Vhodným místem pro odchov pstru-
ha duhového se stala čistá voda řeky Mora-
vice pod Kružberskou přehradou v Jánských 
Koupelích, místní části Starých Těchanovic. 
Pstruh duhový je sladkovodní lososovitá 
ryba, zakoupit si ji můžete po  domluvě pří-
mo na místě.

Připomínáme, že kontakty na  všechny vý-
robce najdete na stránkách www.regionalni-
-znacky.cz/opavske-slezsko.
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• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 Kč za rok vynaloženo 
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

všem
Díky

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.

Klientské centrum Opava  I  Pekařská 101/7

Hláska_Opava_92,5x130_foto_9.indd   1 17.06.2020   16:42

Naše prodejny mají nyní v neděli zavřeno.
Našim zaměstnancům chceme dopřát více času  

stráveného se svými blízkými.

Zbývající dny v týdnu se vám tak mohou věnovat  
o to více a s větším úsměvem.

Spokojená prodavačka = spokojený zákazník

PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Výkup bude probíhat ve čtvrtek, 2. 7.
Opava, Obecní dům, Ostrožná 46,
Kavárna - salonek, 9 - 16 hodin
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ HODINKY (mechanické, 
natahovací). VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, TABATĚRKY, ŠPERKY. 
VYKUPUJEME MINCE z celého světa do r. 1960. VYKUPUJEME 
STARÉ BANKOVKY, POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ 
ODZNAKY - VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, KORDY. 
VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, POHLEDNICE MĚST 
a VESNIC do r. 1950. VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 
1800. VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA na bovden. 
VYKUPUJEME SMYČCOVÉ NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY do r. 1960. VYKUPUJEME 
ŠPERKY s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME TURISTICKÉ 
ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ, ZLATA a STŘÍBRA

Výkup 
zlata

až 2 500 Kč/g

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)

Informace na 
tel: 608 967 534 
odpovědná osoba
Tomáš Langer
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz
IČ. 64129900

Vykupujeme 
KOMPLETNÍ SBÍRKY
Z POZŮSTALOSTI.
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Máte-li rádi přírodu a kolo, pak prozkoumejte údolí Moravice.

Objevujte 
Opavské Slezsko

Letošní prázdniny ještě více vybízí zůstat 
a  objevovat naši krásnou zemi. Za  zají-
mavostmi přitom není potřeba opouštět 

náš region. Opavské Slezsko skýtá spoustu 
pokladů. V oblasti totiž najdete vše, co pravý 
turista ke  svému putování potřebuje: krás-
nou přírodu, majestátní památky i  zámky 
hodné obdivu. 

Středobodem Opavského Slezska je, jak už 
název oblasti vypovídá, bývalé hlavní město 
rakouského Slezska naše Opava. Kdy napo-
sledy jste se zkusili projít po městě jako tu-
rista a  obdivovat historii a  architektonické 
skvosty, které na vás číhají takřka na každém 
rohu? A  to tak se projít parky kolem centra 
města a  skončit v  nejstarším muzeu České 
republiky, ve Slezském zemském muzeu, kde 
se dozvíte spoustu střípků z historie Slezska?

Pokud hledáte netradiční formu poznává-

ní památek, vydejte se po  stopách Modelu 
sluneční soustavy. Trasa vede chytře po vý-
znamných památkách a  zajímavostech, za-
číná příznačně u  Slunce, které představuje 
kamenná koule v  kašně u  Hlásky a  končí 
v  Arboretu Nový Dvůr ve  Stěbořicích. Zde 
najdete například největší sbírku rododen-
dronů v Česku.

V  minulosti byla oblast Opavské Slezsko 
častým působištěm šlechty, což dokládají 
krásné zámky a  zámečky. Příkladem budiž 
zámek Hradec nad Moravicí, kde se za pa-
nování hrabat Lichnovských střídaly celebri-
ty jako Ferenc Liszt, Josef Mánes či sám titán 
klasicistní hudby Ludwig van Beethoven. 

Romantická procházka 
zámeckým parkem vás 
dovede až na Bezručovu 
vyhlídku s  nádherný-
mi výhledy na  Hradec 
i Opavu. Za návštěvu roz-
hodně stojí také zámek 
v  Kravařích – barokní 
klenot Slezska s  nádher-
nou nově opravenou 
kaplí svatého Michala. 
Do třetice nesmíme opo-
menout zámek v  Ra-
duni, který si v  letošním 
roce připomíná 700. 

výročí. Renesanční skvost láká na  několik 
druhů prohlídek, anglický park s  unikátní 
oranžérií, ale také na netradiční prázdninové 
akce. Připraveny budou například Raduňské 
zámecké dožínky (15.  srpna), na  kterých si 
můžete vyzkoušet vázání snopů, povřísel či 
jízdu na slavnostním voze. 

Při cestování Opavským Slezskem bystrému 
oku neunikne nezvykle vysoký počet řopíků 
a  pevností. Oblast ve  čtyřicátých letech mi-
nulého století patřila k  nejlépe opevněným 
místům v Československu, celkem zde najde-
te na 300 němých svědků minulosti. Největší 
koncentraci opevnění najdeme na Hlučínsku, 
kudy prochází 6,5 kilometru dlouhá naučná 
stezka. Zpřístupněný pěchotní srub MO-S 19 
Alej v  Hlučíně-Darkovičkách patří vůbec 
k  nejlepším pevnostním muzeím ČR. Kromě 
pevností jsou přítomny i  tanky T-34, nejvliv-
nější stroje 2. světové války. Druhoválečné 
útrapy detailně popisuje Národní památník 
II. světové války v Hrabyni, jehož působivé 
expozice doplněné o  autentické předměty 
dokonale přibližují tuto nelehkou dobu. 

Historii teď necháme na chvíli stranou a pře-
suneme se o pár kilometrů dále do  krajiny 
břidlice Vítkovska a  Budišovska. Toto pří-
zvisko nevzniklo náhodou, zdejší naleziště 
břidlice patří mezi největší ve střední Evropě. 
Břidlice ze Zálužné u Vítkova dokonce kryje 
střechu Národního divadla v  Praze. V  lesích 
rozmanité krajiny Nízkého Jeseníku tak mezi 
haldami břidlice najdete staré doly a  lomy 
zatopené blankytně čistou vodou. 

Kdy naposledy jste navštívili zámek v Raduni a jeho 
unikátní oranžerii?
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Těžbu břidlice vám přiblíží muzeum v Budi-
šově nad Budišovkou a pokud hledáte ten 
nejautentičtější zážitek, vydejte se prozkou-
mat Raabovu štolu – jediný zpřístupněný 
důl v oblasti. Patříte-li mezi milovníky přírod-
ního koupání, stojí za  to navštívit zatopený 
břidlicový lom zvaný Šífr. Díky hloubce až 
36 metrů a dobré viditelnosti patří mezi oblí-
bené cíle potápěčů.

Zkrátka nepřijdou ani fanoušci cyklistiky. Ce-
lou oblastí Opavského Slezska vede do všech 
světových stran hustá síť cyklostezek, vydat 
se po  ní můžete například na  35 kilometrů 
dlouhou pouť krásným údolím Moravice. 
Cesta vedoucí nádhernou přírodou okolo 
meandrující řeky skýtá spoustu krásných 
zákoutí. Hned na  začátku u  vodní nádrže 
Kružberk mohou adrenalinoví nadšenci vy-
zkoušet své lezecké schopnosti na  cvičné 
horolezecké stěně. Za  návštěvu rozhodně 
stojí také rozlehlá zřícenina hradu Vikštejn 
a  kapitolou samou o  sobě je husarský kou-
sek Carla Weisshuhna Weisshuhnův kanál 
u  obce Žimrovice. Vodní dílo z  roku 1891 
bylo využíváno k plavení dřeva a zaujme ne-
jen vodními tunely a akvaduktem, ale hlavně 
skalnatým terénem, ve  kterém je vybudo-
váno. Na krátký cyklovýlet se můžete vydat 
také do městské části Malé Hoštice, kde mají 
o prázdninách každou neděli otevřený skan-
zen, a to v době od 14 do 18 hodin. Ve spor-
tovním areálu se pak pobaví celá rodina.

V  itineráři každého správného výletníka ne-
smí chybět návštěva rozhledny. Česká repub-
lika patří mezi rozhlednové velmoci a Opav-
ské Slezsko v  tomto směru není výjimkou. 
Za  návštěvu rozhodně stojí ochoz radniční 
věže Hlásky či v loňském roce otevřená roz-
hledna Šibenice ve  Stěbořicích, jež svým 
extravagantním vzhledem a  názvem odka-
zuje na  nedostavěnou dělostřeleckou tvrz. 
Z vyhlídkové plošiny dohlédnete na vrchol-
ky Jeseníků, při dobré viditelnosti dokonce 
až na Beskydy. 

Po  celodenním poznávání člověku zákonitě 
vyhládne a  my vám zaručujeme, že ochu-
zeny nezůstanou ani vaše chuťové pohárky. 
V  místních restauracích ochutnáte typické 
slezské pokrmy a  pochoutky od  lokálních 
dodavatelů. Jako vzpomínku na krásné chvil-
ky si můžete zakoupit suvenýry opatřené 
certifikátem regionální produkt. V  Opav-
ském Slezsku je zkrátka co obdivovat a když 
si myslíte, že už jste viděli všechno, překvapí 
zase něčím novým. Inspirujte se na  webo-
vých stránkách www.opavske-slezsko.cz.

Raabova štola a těžba břidlice bude jistě zážitkem nejen pro děti.

Vojenské nadšence jistě přilákají opevnění v Hlučíně-Darkovičkách. Fota: Opavské Slezsko



26

Kalendář akcí

HLÁSKA 07–08/2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
AKCE

OPAVSKÉ LÉTO ZÁBAVY. Program na str. 13.
KRÁSA SOUZNĚNÍ. Slavnostní inaugurace renovovaných varhan. Bach, 
Händel, Mozart, Vivaldi, Schnittke a další. Účinkují: Patricia Janečková (soprán), 
Alena Mazgajová Čechová (housle), Petr Čech (varhany). Abonentní koncert 
pro milovníky krásné hudby. 25. 8. v 19 h., kostel sv. Vojtěcha. Více viz str. 20. 
JANÁČKOVA FILHARMONIE. Symfonické koncerty v kostele sv. Václava. 
I. Beethoven. 3. 7. v 19 h. II. Dvořák, Nielsen, Beethoven. 27. 8. v 19 h. Více viz str. 19.

PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB 2020
Parčík za Slezankou, v případě nepříznivého počasí se koncert nekoná. 

19. 7. 10.00 PRAJZOVANKA
26. 7. 10.00 HLUČÍŇANKA
 2. 8. 10.00 HASDECH BOLATICE
 9. 8. 10.00 SLEZSKÁ KAPELA
16. 8. 10.00 HRADEČANKA
23. 8. 10.00 DECHOVÁ HUDBA SLATINA
30. 8. 10.00 KOBEŘANKA

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz

GALERIE OBECNÍHO DOMU
MARTIN SNĚHOTA: VÝPRAVA ZA HORIZONT – vernisáž 8. 7. v 18 h., potrvá 
do 30. 8.

EXPOZICE CESTA MĚSTA
FENOMÉN CYKLISTIKY – výstava potrvá do 4. 10., doprovodný program: 
Elegant Silesia vyjížďka s programem (22. 8., více na webu)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH – vstupné na místě, v případě deště 
nahrazeno přednáškou, začátek u Švédské kaple. 20. 7. a 24. 8. v 17 h.
ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH – vstupenky zakoupíte na recepci 
Obecního domu, v případě deště se prohlídka nekoná, začátek u Obecního 
domu. 21. 7. a 25. 8. v 17 h.

DŮM UMĚNÍ
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE – výstava potrvá do 2. 8. (komentovaná 
prohlídka s autorem a kurátorem 31. 7. v 17 h.)
PAVEL KORBIČKA – STRUKTURACE PROSTORU – výstava potrvá do 23. 8.
DALIBOR BEDNÁŘ – LIDÉ – vernisáž výstavy 30. 7. v 17 h., potrvá do 23. 8.
PAVEL VÁCHA – OD BRONZU KE DŘEVU – vernisáž výstavy 30. 7. v 17 h., 
potrvá do 23. 8.
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – Ateliér grafiky Fakulty umění Ostravské 
univerzity, 11.–23. 8. (veřejné obhajoby 17. 8. v 9 h.)

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Nádražní okruh 31, Opava, tel.: 553 622 999, www.szm.cz, szm@szm.cz

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA – MÜLLERŮV DŮM – VÝSTAVY
POESIE SKRYTÁ V KAMENI – potrvá do 25. 10.
ZACÍLIT A PAL! STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELBA V PROMĚNÁCH STALETÍ – 
potrvá do 30. 8.
CHLUPATÉ KRÁLOVSTVÍ. HMYZ POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM – 
potrvá do 31. 8.
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT: HISTORIE MÜLLEROVA 
DOMU – potrvá do 31. 12.
SBĚRATEL/POCTA EMANUELU OPRAVILOVI – potrvá do 1. 11.
ZHASNĚTE SVĚTLA. ČESKÁ LITERATURA A KNIŽNÍ KULTURA: ŘÍJEN 1938 
AŽ KVĚTEN 1945 – potrvá do 6. 9.
OPAVA NA DOBOVÝCH POHLEDECH – potrvá do 25. 8. 

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY, HRABYNĚ
KRONIKA OSVOBOZENÍ (OSTRAVSKO 1945) – potrvá do 30. 11.
BITVA O BRITÁNII – potrvá do 30. 11.
FESTIVAL FILMOVÉ ŽNĚ VE ZLÍNĚ A ŽHAVÁ LÉTA MILOVNÍKA JANA PIVCE 
– potrvá do 30. 11.
PÍKOVI. SMUTNÝ OSUD RODINY – potrvá do 30. 11.

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
NÁŠ LES – potrvá do 31. 12.
PROMĚNY ARBORETA V NOVÉM DVOŘE – 1. 7. – 31. 12.

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, okpb@opava.cz, www.okpb.cz

HLAVNÍ BUDOVA – VÝSTAVY
BAREVNÝ SVĚT – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vladislava Vančury 
Háj ve Slezsku, 2. 7. – 31. 8., vestibul knihovny

KERAMICKÝ DESIGN SUŠ OSTRAVA – 2.–31. 7., oddělení pro dospělé
PROŠÍVANÁ KRÁSA PATCHWORKU – 3.–31. 8., oddělení pro dospělé

POBOČKA KATEŘINKY
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ SŠPU OPAVA – 2. 7. – 31. 8.

POBOČKA KYLEŠOVICE
PŘÍRODA, MĚSTO, LIDÉ – výstava fotografií Karla Jáchima, 2. 7. – 31. 8.

KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz, vstupenky 
v prodeji pouze v kavárně KUPE, Út–Ne ve 14–20 h. 
VÝSTAVY – Miroslav Myška: Akty 1970–2020 (výstava fotografií aktů, potrvá 
do 29. 7.). Ondřej Durczak: Fotografické publikace severní Moravy a Slez-
ska (od 30. 7.). Stálé výstavy: Kurt nafurt (výstava Kurta Gebauera), Opava 
železniční.
PŘEHLÍDKA TADY VARY (3.–11. 7.) – Než skončí léto (3. 7. ve 20 h.), Jalda, 
noc odpuštění (4. 7. v 17 h.), Luxor (4. 7. ve 20 h.), Mogul Mauglí (5. 7. v 17 h.), 
Jsme jedné krve (5. 7. ve 20 h.), Kubrick o Kubrickovi (6. 7. v 17 h.), Ema (6. 7. 
ve 20 h.), Proxima (7. 7. v 17 h.), Zlovolné historky z předměstí (7. 7. ve 20 h.), 
Teplouš (8. 7. v 17 h.), Meky (8. 7. ve 20 h.), Na palubu! (9. 7. v 17 h.), Zumiriki 
(9. 7. ve 20 h.), Tajný agent (10. 7. v 17 h.), Bez zvláštních znamení (10. 7. 
ve 20 h.), Honey Boy (11. 7. ve 20 h.)
KINO (začátky v 19 h., letní kino ve 21.30 h.) – Gentlemani (1. 7.), Kouř (14. 7.), 
Víkend na chatě (15. 7.), letní kino (18. 7.), Jít krást koně (21. 7.), Vysoká dív-
ka (22. 7.), letní kino (25. 7.), Havel (28. 7.), Frida Viva La Vida (29. 7., v rámci 
cyklu Umění v kině), Švédi z osady (30. 7., v rámci cyklu O filmu jinak). Program 
na srpen bude upřesněn (projekce vždy v Út a St, v So letní kino).
AKCE – Na vodárně s… Petrem Kümpelem – beseda s primářem infekčního 
oddělení Slezské nemocnice (23. 7. v 18 h.), Karibský večírek na terase – taneční 
večer s pravými alkoholickými nápoji, hudba Jiří Sio (24. 7. v 19 h.), Na vodárně 
s… Robertem Šlachtou a představení knihy Třicet let pod přísahou – beseda 
s bývalým ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (6. 8. v 18 
h.), Půlení prázdnin – tradiční večírek v půlce prázdnin a večírek Oldie´s v rámci 
Týdne divů (7. 8. v 18 h.), Na vodárně s… Tomášem Šebkem – beseda s chirur-
gem a účastníkem misí Lékařů bez hranic (25. 8. v 19 h.)
HUDBA – Swingové tančírny – na terase, pouze za příznivého počasí (1., 15., 
29. 7. a 12., 26. 8. od 18 h.), K tanci a poslechu zpívá Lucie ZET – pohodový 
večer na terase, pouze za příznivého počasí (10., 31. 7. a 21. 8. od 19 h.), Kon-
cert Patrika Šímy – prolnutí blues, rocku, folku a country (16. 7. v 19 h.), Petra 
Börnerová trio – folk-bluesový koncert (17. 7. v 19 h.), Barbora Sára – koncert 
zpěvačky a skladatelky (19. 7. v 19 h.)

KURZY, AKCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
INTENZIVNÍ KURZ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY – 6. 7. – 6. 8., pořádá Natalja Mon-
ski, Dětské vývojové poradenství, tel.: 603 284 343, www.prodeti.monski.cz, 
natalja@monski.cz. Určeno pro budoucí prvňáčky, celkem 10 hodin, 2x týdně.
HOLOS, kulturní a společenské centrum, Marie Dolanské 12, Opava-Vlaštovič-
ky, tel.: 773 615 324, www.holos.cz. Týden výtvarného tvoření – olejomalba, 
keramika (5.–10. 7.), Letní holotropní dýchání v malé skupině (jednodenní 
seminář – 7. 7., 21. 7., 18. 8., 25. 8.), Zdraví ve mně, zdraví v nás (týdenní seminář 
– 12.–17. 7.), Letní pěvecká škola (týdenní workshop – 19.–25. 7.), Hudební fes-
tival „Vlaštovské schody 2020“ (multižánrový open air hudební festival – 25. 7.), 
Letní škola tance (týdenní workshop – 16.–22. 8.), Loučení s létem (zážitkový 
skupinový seminář holotropního dýchání – 27.–30. 8.).
PLENÉR VE STAROBYLÉ PRAZE, pořádá AVU – Ateliér volného umění – Galerie 
U Jakoba, tel.: 604 244 364, galerieujakoba@gmail.com. Tři dny s malováním, 
uměním, kafíčkem, relaxací – 10.–12. 7. 
KURZ PEČENÍ CHLEBA Z KVÁSKU. S Janou Berkovou. Info: kvaskovakuchar-
ka@seznam.cz, tel.: 732 286 192. Květ lotosu, Hrnčířská 9, 16. 7. v 16.30 h.
JÓGOVÝ ATELIÉR LUNA, náměstí Osvoboditelů 6, tel.: 732 818 514, www.
jogovyatelierluna.cz. Letní otevřené lekce jógy, aktuální rozvrh na webu.

SPORTOVNÍ AKCE, KURZY
BEZRUČOVA MORAVICE – 8. 8. 60. ročník dálkového pochodu, start a cíl: 
Národní dům v Hradci nad Moravicí. Bližší info: www.vht-kctopava.cz, radekpo-
rebsky@seznam.cz, tel.: 731 760 325. Viz str. 31.
TRADIČNÍ VEŘEJNÁ CVIČENÍ TAIČI, info: hendrychst@seznam.cz, tel.: 
737 028 423. Pro všechny, kteří cvičí, cvičili i laiky, kteří si chtějí Taiči vyzkoušet. 
Cvičí se každou St od 17 h., sraz u brány fotbalového stadionu, vedle restaurace.
CHARITATIVNÍ TURNAJ V KOPANÉ – 25. 7. 6. ročník Ceca Cupu. FK Slavia 
Opava. Začátek v 9 h. Více viz str. 31.
BLADE NIGHTS OPAVA – 18. 7., 29. 8. Noční in-line vyjížďky Opavou. Start 
ve 20 h. u OC Breda, ul. Na Valech. Více viz str. 31.
MTB CROSS – 9. 8. Závody horských kol pro všechny věkové kategorie. Slav-
kovský lesík. Info: www.mtbcross.cz. Více viz str. 31.
SILESIA BIKE MARATHON – 22. 8. 20. ročník cyklistického závodu pro děti, 
mládež i dospělé. Info: www.silesiaopava.cz. Více viz str. 32.

Za obsah sdělení v Kalendáři akcí odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka je 12. srpna. 
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Abeceda – jazyková škola
World adventure (13.–17. 7. a 17.–21. 8.). Pro děti od 7 do 13 let. Výukové 
centrum Jazykové školy Abeceda na Lepařově 8. Dopoledne – 2 hod. angličtiny 
plné soutěží a her. Odpoledne – výlety do okolí, plavání, beach aktivity atd. 
Po celou dobu hovoří lektoři s dětmi převážně anglicky „All in English“. Denně 
od 8 do 16 h. Cena: 2 300 Kč. Informace: Jazyková škola Abeceda, Lepařova 8, 
www.abeceda.org, info@abeceda.org, Tel.:775 673 376

Ateliér Happy Art spolu s ateliérem Adél Zobel
Kreativní příměstský tábor I. turnus (27.–31. 7.), II. turnus (17.–21. 8.). 
Tábor plný tvoření pro holky i kluky od sedmi let „Na vlnách fantazie”. Denně 
od 8 do 16.30 hod. Místo: ZŠ Labyrint, Lhota u Opavy. Cena: 2 800 Kč. Nabízíme 
dětem společnou cestu tam i zpět vlakem z Opavy východ. Info: www.atelier-
happyart.cz, design.hajkova@gmail.com, 774 729 222, Kateřina Hajková.

AVU při Galerii u Jakoba
Příměstský tábor s angličtinou a malováním (20.–24. 7.). Děti formou her 
budou praktikovat angličtinu. Výuku povedou dva lektoři s magisterským di-
plomem a certifikací Cambridge Speaking Examiners. Přítomni budou i lektoři 
s výtvarným zaměřením. Zahrada Minoritského kláštera. Cena: 2 900 Kč. Info: 
galerieujakoba@gmail.com, 604 244 364 nebo osobně v Galerie U Jakoba – OC 
Breda & Weinstein v Opavě – I. patro. Přihlášky: www.galerieujakoba.cz
Příměstský tábor s výtvarným zaměřením (27.–31. 7.). Kvalitní lektoři, indi-
viduální přístup, tvůrčí prostředí a naše zkušenosti s výtvarnými kurzy. Dětem 
zajišťujeme obědy, pitný režim, výtvarné pomůcky. V Ateliéru volného umění 
a zahrady Minoritského kláštera. Cena: 2 700 Kč. Info: galerieujakoba@gmail.
com, 604 244 364 nebo osobně v Galerie U Jakoba – OC Breda & Weinstein 
v Opavě – I. patro. Přihlášky: www.galerieujakoba.cz

LK Zvonek
Hrajeme a malujeme lesní pohádku (13.–17. 7.). Spoustou barev září 
pohádkový les, které poklady před námi skrývá? Pojďme spolu hledat poklady, 
zažít lesní pohádku, vžít se do rolí zvířat všech zemí a světů… Pro děti 3–12 let. 
Denně od 8 do 16 hodin. Dva průvodci a jeden pomocný průvodce tak, aby byl 
zajištěn program pro děti různých věkových skupin. Cena: 2 400 Kč. Info: www.
lesniklubzvonek.cz, fb: Lesní klub Zvonek, e-mail: zvonek.klub@gmail.com
Kdo se bojí, musí do lesa (20.–24. 7.). Pojďme společně zažít les tak, jak 
ho neznáme. Zkusíme poznávat nové tvary a vůně a chutě, brouzdat se 
potůčkem… Na vlastní smysly pocítit volnost, kterou nám les nabízí, a strach 
z neznámého přetvořit na radost ze známého. Pro všechny děti věku 3-12 let. 
Denně od 8 do 16 hodin. Dva průvodci a jeden pomocný průvodce tak, aby byl 
zajištěn program pro děti různých věkových skupin. Cena: 2 400 Kč. Info: www.
lesniklubzvonek.cz, fb: Lesní klub Zvonek, e-mail: zvonek.klub@gmail.com
Pravý zálesák - tábor jen pro kluky (27.–31. 7.). Pro chlapce 5–11 let, kteří 
chtějí zažít les jinýma očima. Cílem je, abychom se naučili respektovat ostatní 
kamarády, táhli za jeden provaz a v neposlední řadě poznávali, jak se dá žít 
v přírodě. Závěrem našeho společného skotačení zažijeme, jaké to je přenoco-
vat v lese pod širákem. Dva průvodci a jeden pomocný průvodce tak, aby byl 
zajištěn program pro děti různých věkových skupin. Cena: 2 400 Kč. Info: www.
lesniklubzvonek.cz, fb: Lesní klub Zvonek, e-mail: zvonek.klub@gmail.com
Lesní skřítci (10.–14. 8.). Kdo z nás ví, kde bydlí skřítci? V kapradí, mechu nebo 
ve vykotlaném stromě? Jak vypadají a z čeho se radují? A myslíte, že nás můžou 
něco naučit? Vydejme se spolu po jejich stopách a nechme fantazii rozletět se 
po všech lesních zákoutích… Pro všechny děti věku 3–12 let. Denně od 8 do 16 
hodin. Dva průvodci a jeden pomocný průvodce tak, aby byl zajištěn program 
pro děti různých věkových skupin. Cena: 2 400 Kč. Info: www.lesniklubzvonek.
cz, fb: Lesní klub Zvonek, e-mail: zvonek.klub@gmail.com
Zpíváme a posloucháme zvuky lesa (17.–21. 8.). A když budeme chvil-
ku jako myšky a zaposloucháme se do lesního orchestru, můžeme spolu 
zaslechnout spoustu zvuků stromů a zvířat a větru a vody, najdeme v lese při 
hře spoustu hudebních nástrojů, zapějeme jako skřivan, jako pěnkava, jako po-
tůček… Pro všechny děti věku 3–12 let. Denně od 8 do 16 hodin. Dva průvodci 
a jeden pomocný průvodce tak, aby byl zajištěn program pro děti různých 
věkových skupin. Cena: 2 400 Kč. Info: www.lesniklubzvonek.cz, fb: Lesní klub 
Zvonek, e-mail: zvonek.klub@gmail.com

Opavská kulturní organizace p. o.
Děkovný příměstský tábor pro 1. linii (10.–14. 8.). Výtvarně-historické za-
měření, vhodné pro děti od absolvované 1. třídy ZŠ. Denně od 7.30 do 16 hod. 
v Obecním domě a v Domě umění. Čeká nás nejen poznání, tvoření, hry, ale 
i spousta zábavy. ZDARMA, podmínkou účasti je potvrzení od zaměstnavatele, 
že rodič pracuje ve vyjmenované profesi (záchranáři, policisté, hasiči, zdravot-
níci, prodavači v potravinách) a celodenní svačina. Přihlášky a bližší informace: 
OKO, p. o., Simona Juchelková, simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-
-opava.cz, tel.: 734 527 115.

Sportovní kurzy.cz
Příměstský inline tábor (6.–10. 7., 20.–24. 7., 10. 8.–14. 8., 17.–21. 8.). Pro 
děti od 5 do 15 let. Hlavní náplní je výuka inline bruslení hravou formou v ma-
lých skupinách. Vedení kvalifikovanými a zkušenými instruktory v Městských 
sadech nebo v tělocvičně Obchodní akademie. Denně od 8 do 16 hodin. Info: 
jirka@sportovnikurzy.cz nebo tel.: 777 615 688. Přihlášky: www.sportovnikurzy.
cz

SVČ Opava 
Florbalový KEMP II. – pokročilí v SVČ Opava (20.–24. 7.). III. ročník, pří-
městský Florbalový kemp SVČ Opava – Pokročilí je určen dívkám a chlapcům 
od 11 let, kteří již florbal hrají, znají základy florbalu a chtějí je dále zdokonalo-
vat. Kemp bude zaměřen jak na klasické trénování (trénování práce s míčem, 
střelbu na bránu, přihrávek, taktik hry, hra…), ale také na fyzickou, kondiční 
průpravu a na správnost vykonávaných cvičebních úkonů. Cena: 2 000 Kč. 
Nutno přihlásit se na celý týden! Kontakt: Jiří Sedláček, 775 085 961, technika@
svcopava.cz
Prázdninový mix II. (27.–31. 7.). Pro kluky a holky od 1. třídy ZŠ. (7–13 let). 
V prostorách SVČ Opava, v tělocvičně, na hřišti, venku v přírodě. Děti se mohou 
těšit na sportovní, zábavné i míčové hry, výlety do okolí, bazén, horolezeckou 
stěnu, trampolínu… Cena: 1 900 Kč. Kontakt: G. Stanzelová, 607 847 344, 
folklor@svcopava.cz
Příměstský divadelní tábor „Jak se máte pane Ezope?“ (3.–7. 8.). Loutkové 
divadlo SVČ Opava. Kluci a holky od 7 let, přijďte si zkusit zahrát divadlo. Čekají 
vás krátké, ale vtipné Ezopovy bajky. Ty zpracujeme do krátkého představení, 
které pak zahrajeme vašim rodičům, známým a kamarádům. Cena: 1 600 Kč. 
Kontakt: Daniel Kollmann, ds.stek@seznam.cz
Přírodovědný MIX (10.–14. 8.). Pro děti od 1. třídy, Pestrý program plný her, 
soutěží, tvoření a dalších činností se zaměřením na přírodu, v SVČ Opava. Cena: 
1 850 Kč. Kontakt: Romana Hejduková, souteze@svcopava.cz
Letní sporťák II. (17.–21. 8.). Příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let 
zaměřený na cyklistiku a další sportovní aktivity (plavání, řecko-římský zápas, 
lukostřelbu a orientační běh). Tábor bude probíhat v Opavě a okolí. Program 
bude přizpůsoben aktuálnímu počasí a fyzické kondici účastníků. Nutno přihlá-
sit se na celý týden! Cena: 2 000 Kč. Kontakt: Pavlína Tomanová, prirodoveda@
svcopava.cz, evvo@svcopava.cz
Prázdninový mix IV. (17.–21. 8.). Pro děti od 1. třídy koktejl pohybu, tance, 
zábavy, her, soutěží i výtvarných aktivit – golf, bowling, rafty, koupání, tvoření 
s hlínou a vyrábění. Program tábora bude určován s ohledem na aktuál-
ní počasí i fyzické a psychomotorické dovednosti dětí. Na celý týden jsou 
připraveny hry a soutěže, něco si vyrobíme či nakreslíme, vyzkoušíme lezení 
na umělé stěně, budeme skákat na trampolíně, jezdit na trojkoloběžkách, snad 
se i vykoupeme a mnoho dalšího. Cena: 1 950 Kč. Kontakt: Hana Montagová, 
607 847 344, estetika@svcopava.cz

Za Opavu
Zvířátka stavitelé I. (13.–17. 7.), II. (27.–31. 7.). Pro děti od 4 do 7 let. Jsi 
zvídavý a rád objevuješ všechno nové? Zajímá tě, jak věci fungují? Stavíš rád? 
A víš, že mnoho krásných staveb dokáže postavit třeba pavouk nebo vlaštovka? 
A co teprve včely! Při společném putování nejen Opavou objevíme spoustu 
neuvěřitelných staveb, které postavili zástupci přírodní říše – zvířecí architekti. 
Cena: 1 500 Kč. Tel.: 737 402 844, Kateřina Skalíková, e-mail: skalikova@zaopa-
vu.cz, přihlášky: www.zaopavu.cz 
S námi je to divočina! (20.–24. 7.). Pro děti od 8 do 12 let. Těší tě čerstvý 
vzduch? Máš rád prostředí lesa, brodíš se rád řekou? Dokážeš si vyrobit hou-
pačku na stromě nebo rozdělat oheň, anebo se to chceš naučit? Nerozhodí 
tě déšť nebo horko? Potom je tábor ve Lhotě určen právě pro tebe! Přidej se 
s partou kluků a holek na pouť divočinou… Cena: 1 800 Kč. Tel.: 737 402 844, 
Kateřina Skalíková, e-mail: skalikova@zaopavu.cz, přihlášky: www.zaopavu.cz
Už vím, jak! (10.–14. 8.). Pro dívky od 9 do 14 let. Jsi dospívající mladá dívka? 
Ráda tvoříš, objevuješ, lenošíš? Pak je dívčí tábor připraven právě pro tebe. 
Potkávat se budeme v bezpečném ženském kruhu v centru Sakura v Opavě. 
Pojď s námi snít a sdílet, poznávat a hrát si, relaxovat nebo prostě s radostí blb-
nout! Cena: 1 800 Kč. Tel.: 737 402 844, Kateřina Skalíková, e-mail: skalikova@
zaopavu.cz, přihlášky: www.zaopavu.cz

Příměstské tábory: kde je ještě místo?
Letos z důvodu koronavirové epidemie jsme vám nepřinesli velký přehled letních táborů, tak přijměte přehled alespoň těch příměstských. (ime)



28

Zábava

HLÁSKA 07–08/2020

Prázdninová křížovka
Osobnost regionu. Před 140 lety (17. 8. 1880) se v Hrabyni narodil (1. tajenka), český (2. tajenka), tvůrce teleologické hospodářské teorie. Vystudoval gymnázium v Opavě 
a následně práva v Praze. Byl prvorepublikový ministr financí, 1. rektor Masarykovy univerzity v Brně a rektor Univerzity Karlovy. Po únoru 1948 abdikoval na všechny své 
univerzitní funkce a vynuceně se stáhl z veřejného života. Ve velmi skromných podmínkách zemřel v Hrabyni 13. 6. 1961. V roce 1991 byl in memoriam oceněn Řádem 
T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 
znění tajenky křížovky, od  nás získají tričko s  logem města Opavy. 
Zvlášť vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správné odpo-
vědi na přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc obdrží mikinu. 
Své odpovědi zasílejte do  1. srpna, a  to buď na  adresu: Magistrát 
města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, nebo 
e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Odevzdat je můžete také na poda-
telně magistrátu. Tajenka červnové křížovky zní: Zámek Kunín, hraba-
ta z Harrachu. Řešení sudoku je: 6, 2 a 1. Přesmyčky – názvy ulic (9): 
Provaznická, Otická, Ondříčkova, Otáhalova, Ochranova, Olomoucká, 
Oblouková, Palackého, Příkrá, Okruhy. Balíček s regionálními produk-
ty si v  redakci Hlásky mohou vyzvednout: Viktorie Lipinská, Helena 
Střílková a Marie Schneidrová. Knihu Opavská NEJ navíc získá: Danu-
še Zajíčková. 

Přesmyčky
Luhačovické prameny. Přesmýknutím hlásek dostanete jména deseti 
minerálních pramenů v největších moravských lázních Luhačovice.    

 A  KOSILA

 HORST  NA DÉŠŤ.

 I  MARE

 KOVAT  TO

 LET  REKA

 M. KANADA

 OBUJ  JI  VEN,  LÍNÝ !

 OLIVA

 SEJF  OVSA.

 TANK  VENCI

Pomůcka:

Model Fordu Chem. zn. 
hliníku Ukrýt do země Šesterečný 

nerost

Bývalý čs. 
házenkář 
(Václav)

Standardní 
vzorník barev 

(něm. zkr.)

Angl. zkr. 
olympijských 

her
Básnictví Planetka č. 

1389
Hl. město 
Lotyšska

Tenkostěnná 
tlaková lahev 

(zkr.)
Konírna Anglicky 

"nebo" Zpěvná slabikaAte, RAL, 
Onnie

Vada Letiště Šatní škůdce

Křídlo 
(zoolog.)

Vřídelní kámen 
(hrachovec)

Jihoamer. 
papoušek
El. nabité 

částiceSarmat

Nevidomá

1. DÍL 
1. TAJENKY

2. DÍL 
1. TAJENKY Otevírat 

klíčem Vak
Učitel ná- 
boženství

Otvor 
konečníku

Střelit zvěř
Čajová směs Palivo

Sud na dopra-
vu živých rybPotlačit

Chytat
Svazek států Půvaby

Evropská měna Panovník

Plynný 
uhlovodík

Schránka 
na šperky Plátek masa 

na žebírku
Školní pouzdro Notesy

Typ plast. lahví
Stah srdce Časně Starší SPZ 

Mělníka
Obdělaný 
pozemek Šípový jed Film. Punčo- 

chatá zrzka

Táhlý 
povzdech

Jihoamer. stát Jízdní voják 
(zast.) Květní prášek

Pyrit Planetka č. 111 Zkr. výbušniny

2. TAJENKA
Předložka (se 

4. p.)Inic. hokej. 
Machače

Obézní
Slovensky 

"stejně" (dvě 
slova)

Velký cop

Přítulný tvor Seky Výkvět 
společnosti

Obrázkové sudoku s tajenkou
V ZOO. „Jak se ti líbilo v ZOO, Natálko?“ ptají se děti ve školce pětileté 
holčičky. „Zvířátka se mi líbila, ale někde to moc nevonělo. Asi nejvíc 
zaváněla opičárna a …“ (dokončení v tajence sudoku). Sudoku řešíme 
běžným způsobem s tím rozdílem, že místo čísel doplňujeme devět 
různých obrázků. Tajenku odhalíme tak, že do  políček s  prázdnými 
kolečky po sloupcích postupně odleva napíšeme písmena: R, O, U, Á, 
R, I, M, H, CH a tajenku pak přečteme po řádcích. 
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Podvihovský mlýnek Opava Opava

Foto CH 
20160

Foto KO 
20064

Foto KO 
20078

Rekreační chata Komerční  budova restaurace
1.500.000 Kč 5.591.410 Kč 15.000.000 Kč

Opava Brumovice Moravice

Foto RD 
19101

Foto RD 
20139

Foto CH 
20152

Rodinný dům Rodinný dům Rekreační chata
2.600.000 Kč 3.600.000 Kč 1.350.000 Kč

Opava Vršovice Otice

Foto RD 19262 Foto RD 20132 Foto RD 
20125

Rodinná vila Rodinný dům Rodinný dům

Cena v RK 2.990.000 Kč 3.600.000 Kč

Opava, Masarykova třída 25
553 716 551

1realitka@1realitka.cz
www.1realitka.cz

V realitách jako doma. Už od roku 1992
Ing. Ondřej Veselý, T. Kořistka, R. Gratzová, Ing. V. Hořínek,

J. Martínková, Mgr. J. Kubica, P. Lichá 

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

VŠE PRO ZAHRADU

po-pá: 8 - 17  •  so: 8 - 11.30
tel. 602 760 637

V KAMENNÉ 
PRODEJNĚ 

na Polní 5, Opava

ODBORNĚ PROŠKOLENÝ PERSONÁL
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Autoškola
NEM
Vladimír Němčanský

Provádíme výcvik na sk.  Am, A1, A2, A, B, B96, B+E, C, C+E, D

Kontakt: Vladimír Němčanský     |    Tel.: 776 015 083,   777 194 238

Dále provádíme školení řidičů referentů a řidičů profesionálů,  
kondiční jízdy, přepravu osob

E-mail: nemcansky.vladimir@seznam.cz    |    www.autoskola-nemo.cz
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Nová relaxační místnost pro seniory

Pomozte rodinám dětí s autismem – 
staňte se hostiteli

Provoz středisek se omezovat nebude 

Nezisková organizace Mikasa, z. s., 
spouští unikátní projekt Homesha-
ring. Jeho cílem je odlehčit rodinám 

s dětmi s autismem v náročné péči. 

Rodiny s dětmi s autismem (a nejen s dětmi 
s  autismem) jsou zatíženy téměř neustálou 
péčí o své děti, bez možnosti odpočinku, re-
generace fyzických a  psychických sil. Často 
se potýkají s nedostatkem či nedostupností 
sociálních služeb či volnočasových aktivit, 
a tak je péče o dítě s autismem plně na rodi-
ně. Nová aktivita organizace Mikasa, kterou 
finančně podporuje Moravskoslezský kraj 
a spolupracuje na ní spolek Naděje pro děti 
úplňku, chce právě těmto rodinám pomoci. 
Zavádí Homesharing, což by se dalo přeložit 
jako sdílení péče, a  to prostřednictvím hos-
titelů. 

Hostitelem může být jakákoli plnoletá oso-
ba, která je trestně bezúhonná. Může jít 
o pár, rodinu, případně jednotlivce, kteří mají 
základní zázemí a dobrý zdravotní stav, ať už 
po  stránce fyzické či psychické. „Předpokla-
dem pro to, aby se stal člověk hostitelem dítěte 
s  autismem, je především pozitivní nastavení 

vůči lidem s  hendikepem, tolerance, empatie, 
chuť poznávat nové věci, učit se a  sdílet, ale 
také mít volný čas, který by člověk, pár nebo 
rodina naplnila smysluplnými aktivitami s dět-
mi s autismem,“ uvedla koordinátorka Home-
sharingu Ivana Malcharová.

Hostitelé procházejí vstupními konzultace-
mi, vzděláváním a  následně jsou párováni 
s rodinami s dětmi s au-
tismem. V  procesu pak 
dle vlastních možností 
a  potřeb rodiny s  dítě-
tem s autismem zajišťují 
na  přechodnou dobu 
(hodina, dvě, půl den, 
víkend) péči o dítě s au-
tismem a  umožní rodi-
čům odpočinek. 

Z  Homesharingu čer-
pají také samotné děti 
s  autismem. „Získávají 
nové podněty, zkušenos-
ti a  schopnosti, rozvíjí 
sociální vztahy. Vytváří 
se také svět dítěte bez 

rodičů, který vede dítě k  větší samostatnosti,“ 
poznamenala Ivana Malcharová.

Zájemci z  řad pečujících o  dítě a  autismem 
(od  útlého věku přes dospívající až po  do-
spělé) a  hostitelé mohou kontaktovat paní 
Ivanu Malcharovou na  e-mailu: homesha-
ring@mikasazs.cz nebo na  telefonním čísle: 
737 355 123.  (ans)

Na  klienty Denního stacionáře pro se-
niory, který se koncem června znovu 
otevřel po  více než třech měsících 

vynucené koronavirové pauzy, čekalo vel-
ké překvapení. Stačí jen pár kroků a mohou 
se ocitnout přímo uprostřed krásné přírody 
Plitvických jezer. K dispozici totiž mají zcela 
novou relaxační místnost s velkou fototape-
tou z tohoto chorvatského národního parku. 

„V místnosti povedeme naše klienty k navození 

harmonického stavu psychické i fyzické vyrov-
nanosti,“ popsala vedoucí stacionáře Jana 
Řehulková. „Předpokládáme, že nově vzniklé 
zázemí denního stacionáře bude sloužit k  re-
laxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální 
komunikace, ke  stimulaci smyslů včetně od-
bourávání rizikových projevů klientů,“ dodala. 

Stacionář pro seniory mohl otevřít jen 
za podmínky dodržování přísných hygienic-
kých pravidel. „S našimi klienty jsme se snažili 

být v kontaktu i během karantény, ale teď jsme 
už moc rádi, že se do stacionáře mohli konečně 
vrátit,“ uzavřela Jana Řehulková. 

Pokud to situace dovolí, budou v tomto stře-
disku Charity Opava na Kylešovské ulici přijí-
mat i nové klienty. Zájemci se mohou infor-
movat na telefonním čísle: 553 710 915 nebo 
e-mailu: rehulkova@charitaopava.cz.

Velká přestavba a  stěhování čeká 
o  prázdninách Charitu Opava. Přes-
to zůstanou všechna její střediska 

o prázdninách v provozu bez omezení. Týká 
se to nejen pečovatelské, zdravotní a hospi-
cové terénní péče, ale také půjčovny zdravot-
ních pomůcek, Wellness centra a  Občanské 
poradny či střediska krizové pomoci Naděje.

Klientům budou přes léto k  dispozici také 
v  Denním stacionáři pro seniory, Domově 

svatého Cyrila a  Metoděje pro zrakově po-
stižené nebo Chráněném a  podporovaném 
bydlení pro duševně nemocné. Nepřetržitě 
bude mít v  červenci i  srpnu výjimečně ote-
vřeno také denní stacionář Mraveneček. 
„Vždy v  červenci sice míváme celostředisko-
vou dovolenou, ale letos jsme od toho upustili 
vzhledem k tomu, že jsme měli dva a půl mě-
síce zavřeno z důvodu koronakrize,“ vysvětlila 
vedoucí Mravenečku Jana Konopková a do-
dala: „Chápeme klienty i  opatrovníky, že jsou 

teď za provoz rádi.“ 

Provoz neomezí ani sociálně terapeutická 
dílna Radost a Chráněné dílny Charity Opa-
va, přestože je čekají velmi náročné pracovní 
prázdniny. Ve  středisku Radost v  Jaktaři to-
tiž začne plánovaná náročná rekonstrukce 
a Chráněné dílny se budou postupně stěho-
vat ze svých pracovišť ve Velkých Hošticích, 
Vlaštovičkách a  Jaktaře do  nových prostor 
bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři.

Foto: Mikasa
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Projeďte se noční Opavou na in-linech
Oblíbené večerní vyjížďky na  kolečkových 
bruslích budou! Po  postupném uvolňování 
nařízení spojených s koronavirem se mohou 
lidé projet noční Opavou během prázdnin 
dvakrát, a to 18. července a 29. srpna. Blade 
Nights Opava s  obchodním centrem Breda 
& Weinstein, které podporuje také město 
Opava, odstartují vždy ve 20 hodin před ná-
kupním centrem. Bruslaři absolvují přibližně 
14kilometrovou trasu slezskou metropolí 
a skončí opět na místě startu okolo 21.45 ho-
din. Aktuální informace jsou vždy zveřejněny 
na facebookém profilu Blade Nights.  (ans) 

MTB Cross proběhne v srpnu
Závody horských kol na Opavsku ve stylu cy-
klokrosu se z jara přesunuly na srpen. Akce, 
která je finančně podpořena rovněž městem 
Opava, se uskuteční v neděli 9. srpna ve Slav-
kovském lesíku. Na trati jsou vítány všechny 
věkové kategorie, a to již od věku 2 roky. Vy-

vrcholením je pak hodinový závod pro muže 
a pětačtyřicetiminutový závod pro ženy. Po-
drobnosti o  akci a  registrace jsou na  webu 
www.mtbcross.cz.  (ans)

Vydejte se na dálkový pochod
Oddíl vysokohorské turistiky na Opavsku zve 
všechny příznivce na  jubilejní 60. dálkový 
pochod Bezručova Moravice, který se bude 
konat v sobotu 8. srpna. Start je u Národního 
domu v Hradci nad Moravicí od 6 do 11 ho-
din. Poté si jednotliví účastníci vyberou délku 
trasy dle svých možnosti. Ty jsou stanoveny 
na 7 až 50 km, pro cyklisty až 60 km. „Trasy ve-
dou převážně po  značených turistických stez-
kách, mimo stezky pak bude oddílové značení. 
Doporučujeme vzít si mapu Opavsko/mapa 
KČT č. 59. Cyklistům doporučujeme Regionální 
trasy Moravice. Děti do patnácti let mohou jen 
v  doprovodu rodičů nebo vedoucích. Akce se 
koná za každého počasí. Odměnou bude nejen 
setkání s přáteli, ale i účastnický list a pamětní 

razítka,“ uvedl předseda klubu Radek Poreb-
ský. Startovné pro mládež 6–15 let je 15 Kč, 
pro dospělé 30  Kč a  členové klubu zaplatí 
25 Kč. Více informací naleznete na webových 
stránkách www.vht-kctopava.cz nebo na te-
lefonu 731 760 325.  (ime)

Turnaj v kopané pomůže Kristýnce
Šestý ročník charitativního turnaje v  malé 
kopané Ceca Cup proběhne v sobotu 25. čer-
vence od 9 hodin v areálu FK Slavia Opava. 
Výtěžek bude věnován Kristýnce Mackurové, 
která od  narození bojuje s  dětskou mozko-
vou obrnou se spastickou kvadruparézou, 
na  zakoupení speciální ortézy. Již tradičně 
se můžete těšit na bohatý doprovodný pro-
gram, autogramiádu Libora Kozáka a dalších 
úspěšných sportovců. Od června také probí-
há aukce podepsaných sportovních dresů. 
Několik z nich se bude dražit přímo na Ceca 
Cupu. Více informací je zveřejněno na  face-
bookovém profilu turnaje.  (ime)

Populární běh centrem města se letos 
v září neuskuteční. „Nejsme schopni za-
ručit splnění všech podmínek, které nám 

ukládají hygienické standardy tohoto období,“ 
vysvětlil ředitel závodu Jiří Sýkora. Běžci však 
zoufat nemusejí. Můžou se totiž zúčastnit vir-
tuálního závodu Witzemann Opavská míle. 

Nachystány jsou tři okruhy, na  kterých bu-
dou moci poměřit své síly a běžecké schop-
nosti i  zúročit běžecké tréninky. Povedou 

okolo Stříbrného jezera, v  Městských sa-
dech a  na  louce za  hotelem v  Hradci nad 
Moravicí. Všechny podrobnosti, jak se za-
registrovat i  o  co se bude soutěžit, zveřej-
ní organizátoři na  facebookovém profilu 
Opavská míle. 

Druhou akcí, která bude připravena pro příz-
nivce běžeckého sportu, je oslava 40. výročí 
českého rekordu na  5 kilometrů bývalého 
atletického reprezentanta Jiřího Sýkory, ředi-

tele závodu a  hlavního 
organizátora Opavské 
míle. Na Tyršově stadio-
nu v  Opavě proběhne 
několik běžeckých disci-
plín, včetně zmiňovaného běhu na 5 kilome-
trů za účasti běžecké špičky České republiky. 
Závod, kterého se snad bude moci zúčastnit 
i veřejnost, se uskuteční v pátek 31. července 
od 19 hodin.  (ans)

Opavskou míli poběžíme virtuálně

Koupelnové studio
Krnovská 11, Opava

tel: 553 716 523
 728 834 329

Provozovna 
Kylešovská 12, Opava

tel: 553 623 949   
 602 739 651 

AV MARKET      Ing. Antonín Volný

OBKLADY-DLAŽBY-SANITA
e-mail: vzorkovna.op@av-market.cz, www.av-market.cz

1200 m
2

Koupelny pod jednou střechou
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Naše zkušenosti, Vaše spokojenost

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti

AVAPO_Inzerce_190x85mm_1909_FIN2.ai   1   13.09.2019   20:08:55AVAPO_Inzerce_190x85mm_1909_FIN2.ai   1   13.09.2019   20:08:55

Silesia Bike Marathon slaví 20 let
Měsíc srpen si pro cyklisty nachystal 

mnoho možností, kde si zazávodit 
na  kolech. Startovní výstřel zazní 

také v  Opavě. V  sobotu 22. srpna na  Hor-
ním náměstí odstartuje výroční 20. ročník 
Silesia Bike Marathonu. První výstřel se ozve 
v  9  hodin, kdy závodníci vyjedou na  90km 
trať. V  10.30 hodin začne závod na  55  km. 
Nebude však chybět ani závod pro děti Sile-
sia Bike Marathonek, který v  Areálu U  Cho-
vatelů v  Kylešovicích zahájí první kategorie 
v 9.45 hodin. Na co se můžete těšit, vám pro-
zradí výkonný ředitel závodu Jaroslav Závěš-
ický v následujícím krátkém rozhovoru.

Jak probíhají přípravy na letošní ročník?
Jako v předešlých ročních jsou přípravy v pl-
ném proudu. Díky všeobecně známé situaci 
s Covidem-19 jsme museli posunout termín 
závodu z  června na  22. srpen. Máme za  se-

bou prvotní fázi rozdělení úkolů. Připravuje-
me propagaci a pravidelně vyrážíme na trať.

Kde se mohou závodníci přihlásit?
Na webu závodu www.silesiaopava.cz, kde je 
spuštěna funkční on-line přihláška. To je nej-
jednodušší a  nejpohodlnější způsob. Počet 
startujících je ale stejně jako v  předchozích 
ročnících omezen na 1 000 závodníků. 

Zázemí závodu bude na tradičním místě?
Ano, Areál U  Chovatelů v  Opavě-Kylešovi-
cích má sice své kapacitní limity, ale v uply-
nulých letech vše proběhlo bez problémů, 
a tak věřím, že to bude i letos stejné. Těšíme 
se i na ty, kteří se přijdou podívat třeba jen 
na  vyhlášení výsledků, závody dětí, kterých 
mimochodem každý rok startuje na  300, 
nebo na večerní party.

Na co nového se může-
me těšit?
Letos připravujeme vý-
roční ročník. Závod se 
pojede současně jako 
Český pohár v maratonu 
na  horských kolech. Vě-
říme, že se v  Opavě se-
jde nejlepší konkurence 
v  historii a  budou star-
tovat ti nejlepší bikeři 
z České republiky, včetně 
nového mistra republiky 
v  XCM. Jsme také part-
nerským závodem se-

riálu Nova Cup a  TV Nova bude ze  závodu 
vysílat záznam.

Jsou na trati nějaké změny? 
Trať zůstává až na  jednu změnu stejná jako 
v předchozích ročnících. Letos se nově pojede 
„Maturita“. Je to úsek, který je opavským bi-
kerům dobře známý a který jsme si nechávali 
na výroční ročník. Je sice ještě pár hezkých míst 
v  okolí, která bychom mohli závodníkům na-
bídnout, ale jednání o povolení vést trať těmito 
místy jsou poměrně složitá. Nechceme v žád-
ném případě překračovat zákon a jet v místech, 
která nejsou pro závod povolena. Nicméně 
o jedné drobné změně na trati ještě jednáme. 
Atraktivních míst je hodně a je na co se těšit. 

Jaké je postavení Silesie v ČR?
To mohou nejlépe posoudit sami závodníci. 
Tím, že se nám daří naplnit startovní pole 
stovkami závodníků, tak si myslím, že to ne-
bude se Silesií tak špatné. Ale vážně, myslím, 
že Silesie už dlouho patří mezi nejlepší mara-
tony na horských kolech v ČR. A tím, že letos 
je součástí českého poháru XCM, tak to její 
kvalitu jen podtrhuje. My to chápeme přede-
vším jako ocenění naší dosavadní práce, kdy 
velký dík patří zejména všem lidem, kteří se 
na pořádání závodu podíleli a podílí. Myslím 
si, že naše Silesie splňuje podmínky již mini-
málně deset let. To ale neznamená, že není 
co zlepšovat. Snažíme se každý rok vymyslet 
něco, čím bychom náš závod posunuli ales-
poň kousek dopředu. Je to ale s každým dal-
ším ročníkem těžší a těžší.Foto: Ladislav Kubesa


