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Návštěva z Polska
Opavu navštívili katovický prezident Piotr Uzsok 
a rektor Slezské univerzity v Katovicích Janusz 
Janeczek. Mimo jiné také debatovali s vedením 
města. strana 4

Leden v Opavě
Jaký byl první měsíc nového roku, jak Opava 
vzdorovala mrazům nebo jak se s nimi potýkala, 
si můžete připomenout na fotostranách upro-
střed čísla. strany 8–9

Výstava Tomáše Pospěcha
Česká premiéra výstavy Tomáše Pospěcha Look 
at the Future v Opavě. Kolekci fotografií vypoví-
dající o firemní kultuře nadnárodních společností 
můžete vidět v Domě umění. strana 15

Ocenění nejlepších sportovců
Divadlo přivítá nejlepší opavské sportovce. Desá-
tého února zde opavský ČSTV vyhlásí výsledky 
ankety o nejúspěšnějšího opavského sportovce 
a sportovní kolektiv loňského roku. strana 16
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Portrét 
starosty
Malířka Blanka 
Valchářová při-
pravuje obraz 
prvního opav-
ského pová-
lečného sta-
rosty Vladimíra 
Mařádka.
 strana 5
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Proměna náměstí Osvoboditelů
Město připravuje přestavbu náměstí Osvobodi-
telů. Jak by mělo náměstí vypadat a jaké změny 
ho čekají? strany 6–7

Začínáme v nové 
podobě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. 

Do rukou se vám dostává únorová Hláska. Její nová 
podoba je výsledkem dlouhodobé snahy zvýšit přitaž-
livost našich a vašich novin. Rozhodli jsme se změnit 
noviny na časopis. Věříme, že Hláska bude vycházet 
vstříc vašim čtenářským zájmům.

Nová podoba časopisu si bere vzor ze zahraničí. Ze 
země, která patří novinářsky k nejvyspělejším. Z Ang-
lie. Tamější městské noviny už dlouho nejsou jen sou-
pisem úřednických zpráv o dění na místních radnicích, 
ale jsou čtivé a více vychází vstříc potřebám a zájmům 
svých občanů. I my se o to budeme snažit. Budeme 
noviny upravovat a rozšiřovat tak, aby městu stálo za 
to je vydávat a vám stálo za to je číst.

Naším cílem je přehledněji a jednodušeji přinášet 
informace o dění na radnici a ve městě. Důležitou sou-
částí zůstane kulturní a sportovní přehled.

Časopis budeme vydávat v různě rozsáhlých varian-
tách. Připravujeme rozhovory s úspěšnými, zajíma-
vými a významnými opavskými občany či rodáky, 
budeme uveřejňovat jejich zajímavé postřehy, názory 
a zamyšlení. Zpestřit obsah chceme zařazením kří-
žovek, přehledu nových občánků Opavy a městských 
částí, poznámkami a vzpomínkami z bohaté historie 
města.

V tomto čísle přinášíme informace o přestavbě 
náměstí Osvoboditelů, kde vznikne nové místo vhodné 
pro oddech, zveřejňujeme důležité údaje o zápi-
sech do základních škol, zveme vás na českou premi-
éru fotografické výstavy výborného fotografa Tomáše 
Pospěcha, který si všímá vlivu nadnárodní firemní kul-
tury na náš pracovní život a také si připomínáme, že 
se blíží volba nejlepšího opavského sportovce loň-
ského roku.

Věřím, že barevná Hláska o bílé Opavě vás bude 
úspěšně provázet celým měsícem.

Hláska •••••••

Zbyněk Stanjura
primátor
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Projekt 100 v Opavě
Největší putovní filmový festival na světě dorazí 
v únoru do Opavy. Jaká bude letošní nabídka 
Projektu 100? strana 14
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AKTUALITY

Zápisy do prvních tříd jsou 
tady. Během dvou únorových 

dnů budou mít rodiče možnost 
zapsat své budoucí prvňáčky 
do některé z opavských škol. 
Zápisy se však řídí některými 
omezujícími pravidly.

Zápis proběhne na jednotlivých ško-
lách ve dnech 10. a 11. února, a to v pá-
tek 10. února od 14 do 18 hodin, v so-
botu 11. února od 8 do 11 hodin. Rodiče 
nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu 

rodný list dítěte a doklad o bydlišti.  Do 
základních škol se přednostně zařazují 
děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém 
obvodu školy nebo jsou umístěny v dět-
ském domově spádového obvodu školy. 
Ředitel příslušné školy může v případě 
většího počtu přihlášek než je kapacita 
školy rozhodnout o nepřijetí žáků mimo 
spádový obvod školy. Informace o spádo-
vých obvodech jsou k dispozici na všech 
opavských základních a mateřských 
školách, úplné znění příslušné Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2004 naleznete 

na internetových stránkách města Opavy 
www.opava-city.cz. Zápis do Základní 
školy Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 se 
uskuteční na odloučeném pracovišti v bu-
dově základní školy na Pekařské ulici. 
Zápis do Základní školy Opava, Mařád-
kova 15 se uskuteční v budově se síd-
lem ředitelství školy, tzn. nebude probíhat 
na odloučeném pracovišti v budově na 
ulici Krnovská. Vzhledem ke schváleným 
změnám v organizaci základních škol 
v Opavě, zápis do 1. tříd nebude uskuteč-
něn v Základní škole Opava, Mírová 35.

Začínají zápisy do prvních tříd
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Zápis do 1. tříd speciálních škol. Základní škola, 
Opava, Slezského odboje 5. Zápis do 1. třídy základní 
školy praktické, základní školy speciální a přípravného 
stupně základní školy speciální. Je určen pro děti s dopo-
ručením odborných lékařů a specializovaných poraden-
ských pracovišť (pedagogicko psychologická poradna, 
speciálně pedagogické centrum). Proběhne v úterý 
7. února v době od 10 do 16 hodin v budově školy. Škola 
je zařízení pro děti s mentálním postižením. Vzdělá-
vají se v ní děti podle programu základní školy praktické 
a základní školy speciální. V rámci ZŠS jsou i dvě třídy 
s rehabilitačním vzdělávacím programem pro děti s více 
vadami. Na doporučení lékaře a poradenského zařízení 
mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní 
školy speciální již ve věku pěti let. Základní škola pro 
tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Zápis 
se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 13.30 do 16.30 
hodin v budově školy. Zapsáni mohou být nejen budoucí 
prvňáčci, ale i zdravotně postižení či znevýhodnění žáci 
vyšších ročníků. Základní škola, Opava, Havlíčko-
va 1. Zápis se uskuteční v pondělí 13. února od 12 do 
17 hodin v budově školy. Škola je určena žákům se zra-
kovým postižením, včetně nevidomých a pro žáky s va-
dami řeči. U dětí se zrakovým postižením je nutné 
doporučení oftalmologa, u dětí s vadami řeči je nutné 

doporučení foniatra. V případě zájmu a volných míst ve 
třídě je možné umístit i zdravé sourozence. Škola přijímá 
také žáky do vyšších ročníků, pokud to vyžaduje jejich 
zdravotní stav nebo výukové problémy, které vznikly 
kvůli zrakovému postižení nebo vadám řeči. Nemohou-li 
se rodiče s dětmi výjimečně dostavit v uvedený termín, 
škola nabízí konzultační hodiny SPC – každé pondělí do 
15 hodin, telefonický kontakt – 553 627 004.
Dny otevřených dveří. Základní škola, Opava, Hav-
líčkova 1 – v pondělí 6. února od 10 do 16 hodin v bu-
dově školy. Rodiče se mohou seznámit se školou, jejím 
vybavením, výukovými programy a pomůckami pro zra-
kově a řečově postižené. Základní škola a Mateřská 
škola, Opava, Vrchní – od 6. do 10. února. Prohlídka 
prostor školy i školní družiny.
Kurz Hrajeme si na školu. Základní škola T. G. Masa-
ryka v Opavě zdarma organizuje pro děti předškol-
ního věku – budoucí prvňáčky – setkávání se školou 
pod názvem 0. ročník základní školy aneb Hrajeme si 
na školu. Tento celoroční kurz má za úkol přiblížit dětem 
školní prostředí, uvolňovat ruku, správně držet psací 
náčiní a také rozvíjet matematickou představivost, slovní 
zásobu a naučit se akceptovat požadavky učitelky. Pokud 
mají rodiče o tento kurz zájem, mohou se obrátit na 
vedení školy (553 616 592).

Návštěva 
z Katovic
Na setkání s vede-
ním města přijeli 
katovický prezident 
Piotr Uzsok a rektor 
Slezské univerzity 
v Katovicích Janusz 
Janeczek. Vedení 
hovořilo s hosty 
i o možnostech vzá-
jemné spolupráce. 
Na snímku zleva: 
Piotr Uzsok, náměs-
tek primátora Václav 
Klučka, rektor Slez-
ské univerzity Zde-
něk Jirásek, primátor 
Zbyněk Stanjura. Po 
tragickém neštěstí 
v Katovicích – zřícení 
výstavní haly, která 
usmrtila desítky lidí 
– kondolovalo vedení 
města katovickým 
protějškům.
Foto: Jan Šindler
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Už jen měsíc a historická 
kolekce portrétů opavských 

purkmistrů se rozroste o nový 
kousek. Akademická malířka 
Blanka Valchářová právě 
dokončuje portrét posledního 
demokraticky zvoleného 
předsedy městského národního 
výboru před začátkem totality – 
Vladimíra Mařádka (1946–1948).

Loni získalo město od Moravskoslez-
ského kraje sbírku dvanácti portrétů 
svých dřívějších starostů. Sbírku, která 
byla prohlášena za kulturní památku, do 
té doby spravovalo bruntálské muzeum. 

Kolekce má zhruba půlmilionovou hod-
notu. Pravděpodobně až do druhé svě-
tové války zdobila zasedací sál opavské 
radnice. Ke konci války byla asi převe-
zena do Bruntálu, kde byla uložena až 
do roku 2000. Nyní je vystavena v pra-
covně opavského primátora.

Kolekce portrétů pokrývá období od 

roku 1797 až do třicátých 
let minulého století. „Chtěli 
jsme na tento zvyk navá-
zat, takže jsme nechali 
podle fotografie namalovat 
portrét Vladimíra Mařádka,“ 
uvedl primátor Zbyněk 
Stanjura. Radnice postupně 
nechá domalovat por-
tréty dalších – demokra-
ticky zvolených starostů. 
Starosty z dob komunis-
tické totality sice nebude 
ignorovat, ale v tomto pří-
padě budou vystaveny jen 
tabulky s jejich jmény.

Portrét Vladimíra Mařádka 
je už téměř hotov. „Por-
trét pak bude ještě nějakou 
dobu schnout. Při malbě 
jsem volila renesanční 
techniku nanášení vrstev,“ 
poznamenala malířka Val-
chářová. Obraz je namalován v moder-
nějším duchu než předchozí portréty 

a odráží dobu, ve které Mařádek na rad-
nici nastoupil.

Malířka Blanka 
Valchářová při 
prohlídce por-

trétů opavských 
purkmistrů, 

které visí v pra-
covně primátora. 
Foto: Jan Šindler

Portrét poválečného starosty je už téměř hotov

Chcete ukázat Opavu svým 
známým z jiných měst? 

Chcete se Opavou projít 
s průvodcem a dozvědět se o ní 
něco víc? Pak můžete zkusit 
využít nabídku, kterou připravilo 
Městské informační centrum.

Opava se totiž společně s dalšími městy 
zapojí do akce Mezinárodní den průvodců 
a na 18. února připravuje Městské infor-
mační centrum šest rozdílných prohlídek 
města. Největší prohlídka bude dvou-
hodinová, nejkratší – vhodná i pro malé 
děti – třicetiminutová. První prohlídky 
začnou ve 14 hodin.

Cena prohlídky s průvodcem je dva-
cet korun, pro děti do deseti let je pro-
hlídka zdarma. Jeden průvodce provede 
nanejvýš padesát lidí. „Vstupenky na akci 

budou k dispozici v městském infocen-
tru od prvního února. Zároveň zde všem 
zájemcům poskytneme další informace,“ 
uvedla vedoucí infocentra Eva Balarinová. 

Město chystá průvodcovské prohlídky

Průvodcovské okruhy:
1. Velký okruh (doba trvání: 120 min, začátek ve 14 a 16 h)
2. Opavská NEJ (doba trvání: 90 min, začátek ve 14.30 a 16.30 h)
3. Po stopách zámeckých hradeb (doba trvání: 60 min, začátek ve 14 a 16 h)
4. Opavské chrámy (doba trvání: 90 min, začátek ve 14 a 16 h)
5. Perly města Opavy (doba trvání: 60 min, začátek ve 14.30 a 16.30 h)
6. Opava v pohádce (doba trvání: 30 min, začátek ve 14 a 15 h) – určeno pro 

děti do 10-ti let
Všechny trasy jsou v historickém centru města.
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Úředních dnů na magistrátu je již pět. Od 6. ledna 
rozšířil opavský magistrát počet úředních dnů v týdnu 
ze stávajících čtyř na pět, a to takto: pondělí - od 8 do 
17 hodin, úterý - od 8 do 14 hodin, středa - od 8 do 
17 hodin, čtvrtek - od 8 do 14 hodin, pátek - od 8 do 
13.30 hodin. Věříme, že tento krok přispěje k vaší větší 
spokojenosti při jednáních na pracovištích magistrátu.
Město nabízí parkovací karty pro letošní rok. 
Můžete si je koupit v areálu Technických služeb na 
Těšínské 71, na provozovně Komunikace (prodejní 
doba: pondělí a pátek od 9 do 11 hodin a od 12 do 
14 hodin, ve středu od 9 do 11 hodin a od 12 do 16 
hodin). Parkovací karty jsou určeny výhradně pro 
parkování vozidel osob trvale bydlících či podnika-
jících v Zóně placeného stání. Bližší informace vám 
poskytnou pracovníci TSO s.r.o. na telefonním čísle 
553 627 924.
Zastupitelstvo v únoru. Další řádné zasedání Zastu-
pitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v úterý 
21. února od 9 hodin ve Sněmovním sále minoritského 
kláštera v Opavě. V době uzávěrky Hlásky ještě nebyl 
znám přesný program jednání. Podrobnější informace 

naleznete na úřední desce Magistrátu města Opavy, na 
plakátech a na webové adrese www.opava-city.cz.

Border crossing v Euroregionu Silesia 
II. etapa. Statutární město Opava úspěšně 
ukončilo projekt „Border crossing v Euroregi-

onu Silesia II. etapa“, který byl spolufinancován Evrop-
skou unií ze Společného fondu malých projektů PHARE 
CBC 2002/2003. Cílem této studie v úseku Bartultovice 
– Trzebina – Bohumín – Chałupki bylo zjistit intenzitu 
dopravy na stávajících a nově navrhovaných hraničních 
přechodech (cyklisté, pěší, osobní a nákladní doprava). 
Na základě požadavků dotčených samospráv byl dále 
navržen potřebný rozsah propojení infrastruktury, 
včetně návrhů technických opatření a odhadu nákladů. 
Studie je k nahlédnutí na odboru hlavního architekta 
Magistrátu města Opavy nebo na internetových strán-
kách www.opava-city.cz/projekty.
Můžete podpořit Charitu pomocí SMS. Od 1. ledna 
má veřejnost možnost podpořit Charitu Opava zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITAOPAVA na číslo 
87777. Cena SMS je 30 Kč. Z této částky bude na účet 
charity převedeno 27 Kč.
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Nové místo pro oddech
Proměna náměstí Osvoboditelů
Náměstí Osvoboditelů. Místo, kde se stýkají rušná ulice, křižovatky, parčík, archiv a kostel. Místo, které 
slouží jako průchod z Kateřinek do města a naopak a které spojujeme hlavně s kladením věnců. Teď 
čeká náměstí změna. 

Město chce parčík přeměnit 
tak, aby nabízel skutečný 

oddech, odpočinek a posezení. 
Přeměnit tak, aby vybízel 
ke scházení a aby se stal 
plnohodnotnou součástí 
městského centra.

Proměna bude výrazná. Dnešní stu-
dená tvář pomníkového náměstí by 
měla být minulostí. Namísto pomní-
kové dlažby přijde zeleň, změní se 
trasy a cesty. Dominantou už nebude 
socha vojína osvoboditele, ale 
replika darmstadtské fontány opav-
ského rodáka, architekta Josefa Maria 
Olbricha (1867–1908). Původně 
chtělo město získat přímo fontánu 
z Darmstadtu, ale převoz fontány se 
nakonec nepodařilo dohodnout, a tak 
zvolila radnice variantu repliky.

Výměna fontány za sochu vojáka nezna-
mená, že by se město chtělo sochy zba-
vit. Socha na náměstí zůstane. Bude 
však v jiné části – u užší strany Zem-
ského archivu, u rohu křižovatky ulic 
Praskova a Komenského. Připomínka 
válečných událostí tím bude zachována 
a další – doplňkové – prvky ji ještě posílí. 
V blízkosti sochy totiž budou nové tabule 
připomínající válečné dny: vzpomínková 
deska 1. Československé samostatné 
tankové brigády, deska připomínající 1. 
smíšenou leteckou divizi a tabule Česko-
slovenské obce legionářské.

Dále se výrazně změní chodecké trasy. 
Dnešní prošlapané cestičky napříč 
náměstím by už neměly být potřebné. 
Nové trasy jsou navrženy tak, aby 

nikoho nevybízely k vyšlapávání nových 
stezek, a to i v případě hlubšího sněhu. 

Po vnějším obvodu parku by měla vést 
pěšina umožňující přístup k lavičkám, ze 
kterých jsou nejlepší pohledy a průhledy 
směrem ke sněmu. „Umístění laviček 
bere v úvahu změnu oslunění a stínu 
během dne, takže vždy lze nalézt sezení 
buď ve stínu, nebo na slunci a přitom 
v ústraní a v klidu,“ konstatovali pro-
jektant Pavel Tůma a architekt Zdeněk 
Tomek, kteří proměnu náměstí připravili. 
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Ze zachovalých dobových kreseb je patrné, 
že oblast dnešního náměstí Osvoboditelů pro-
šla řadou rozsáhlých urbanistických stavebních 
změn a úprav. Severovýchodní strana náměstí 
byla po delší dobu uzavřena systémem fortifikač-
ních náspů, hradeb, zdí a parkánů. 
Na jihovýchodní straně zemského sněmu byla 
lichoběžníková zahrada obehnaná vysokou zdí. 
Z ptačích perspektiv je vidět francouzský vliv 
na uspořádání této zahrady. Po likvidaci hradeb 
a fortifikací zde dochází k založení nových ulic 
a k uliční zástavbě. V této etapě mizí i zahradní 
zdi a zahrada je nahrazena městským parkem. 
Lze se domnívat, že současné nejstarší stromy 

v Janáčkových sadech pochází z této doby. Po 
druhé světové válce byla část zástavby v Rati-
bořské ulici odstraněna, čímž vznikl dnešní uce-
lený prostor náměstí Osvoboditelů. Do těžiště 
tohoto prostoru byla pak umístěna socha vojína 
osvoboditele jako památník obětem druhé svě-
tové války. Koncepce památníku umožňovala 
masové pietní akty.
Hlavním nedostatkem tohoto prostoru v dnešní 
době je absence promyšleného komunikačního 
systému pro pěší, nadměrné akustické zatížení 
hlukem z dopravy, chybějící zeleň a zbytečně roz-
sáhlé dláždění v Ratibořské ulici. Řešení pomníku 
ztratilo po roce 1989 svoje funkční opodstatnění. Z
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Co se na náměstí změní: 
� veřejné a slavnostní osvětlení � sadové úpravy 
� přibude fontána � přesune se socha vojína 
osvoboditele, u něj budou nové pamětní desky � jiné 
chodníky a jejich směřování � nová protihluková zeď
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„Celý areál parku náměstí Osvoboditelů 
bude bezbariérový a snadno přístupný 
jak pro vozíčkáře, rodiče s kočárky, tak 
i pro vozidla úklidu a údržby,“ pokra-
čují projektanti. „V době večerního klidu 
bude park spíše korzem v návaznosti na 
Dolní náměstí než průchodem. Navržené 
osvětlení neoslňuje chodce, řeší nejen 
bezpečnou chůzi, ale dotváří také prostor 
zdůrazněním kašny a objektu sněmu,“ 
poznamenávají. „Zádlažba je navržena 
ze žluté žuly jako teplý kontrast vůči Dol-
nímu náměstí a okolnímu asfaltu, také 
s ohledem na trvanlivost a pohledový 
komfort potřebný pro kvalitní parkovou 
úpravu,“ uvádí ve svém návrhu.

A jak chce město vyřešit současný hluk 
z Praskovy ulice? Ten by měla ztišit bari-
éra zeleně a nová protihluková stěna. 
Město by touto stěnou chtělo parčík jak 
trochu odhlučnit, tak jej důrazněji oddě-
lit od automobilového provozu.

V současné době už město vypsalo 
veřejnou zakázku na stavební práce. 
Celá přestavba by měla být hotova nej-
později do konce příštího léta. V letoš-
ním rozpočtu má město na rekonstrukci 
vyčleněno 45,6 milionu korun.

Vlevo:
Současná podoba 
náměstí Osvoboditelů.
Foto: Jan Šindler

Vpravo:
Dominanta náměstí 
– socha vojáka – změní 
místo.
Foto: Jan Šindler

Dole vlevo:
Takovýmto způsobem 
by se mělo náměstí 
přestavovat.
Foto: Ins Náchod

Dole vpravo:
Takovéto vyšlapané 
chodníky by už měly 
být po rekonstrukci 
zbytečné. 
Foto: Jana Mrkvičková

Hláska •••••••
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FOTOREPORTÁŽ

Leden v Opavě:
mráz, vánice, ale 
i zimní radovánky

8

Číslo 2 | únor 2006

1/ Nový rok na Dolním náměstí otevřel silvestrovský 
ohňostroj.

2/ Nepříliš zdařile zaparkovaný bicykl.
3/ Mrazivé ráno na Hrnčířské ulici.
4/ Záplavy sněhu byly tak velké, že odklízecí nádobíčko 

někdy fasovali i ti nejmenší.
5/ Technické služby se musely potýkat s kalamitními 

podmínkami. Situaci ale zvládly srovnatelně s další-
mi podobně velkými městy.

6/ Ani patnáctistupňový mráz neubral těmto pánům 
z hokeje radost a nasazení.

7/ Do Tříkrálové sbírky se zapojil i šéf opavské Charity 
Jan Hanuš a opavský děkan Pavel Cieslar.

8/ Filmový cestovatel, publicista a otužilec Miroslav 
Beinhauer si letos vinou mrazu ve Stříbrném jezeře 
příliš nezaplaval.

9/ Kapuce, čepice a šály byly na konci ledna nezbytné.
 Foto: Jan Šindler
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO

  1. 2. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
  2. 2. 19.00 MARNÁ OPATRNOST  sk. 9

aneb Špatně hlídaná dcera
  3. 2. 19.00 TULÁK sk. 3
  4. 2. 10.00 JEZINKY BEZINKY sk. D
  5. 2. 19.00 JEZINKY BEZINKY – premiéra sk. P
  6. 2. 18.00 POPELKA sk. S
  7. 2. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 1
  8. 2. 19.00 MARNÁ OPATRNOST sk. 2

aneb Špatně hlídaná dcera
  9. 2. 18.00 NOC V BENÁTKÁCH sk. O
10. 2. 18.00 Vyhlášení ankety Nejúspěšněj-

ších sportovců a sportovních 
kolektivů za rok 2005 

  – pronájem ČSTV
11. 2. 19.00 VŠE O ŽENÁCH mimo 
12. 2. 19.00 MATINÉ VE FOYERU DIVADLA mimo
  Účinkují: K. J. Kramolišová a A. Škur-

han, na klavír doprovází L. Von-
dráčková, slovem provází E. Trupar. 
Nenechte si ujít 60. reprízu činoherní 
komedie Sluha dvou pánů.

13. 2. 19.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. M
14. 2. 19.00 JEZINKY BEZINKY mimo
  Valentýnská sleva! Pár obdrží 2. vstu-

penku za poloviční cenu.
15. 2. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
16. 2. 19.00 MARNÁ OPATRNOST  sk. 6
  aneb Špatně hlídaná dcera
17. 2. 19.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. 4
18. 2. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 7
19. 2. 17.00 NOC V BENÁTKÁCH  mimo
  50 % sleva pro seniory.
20. 2. 10.00 POPELKA pro školy
21. 2. 19.00 DIVADLO SVĚT sk. 5
22. 2. 10.00 POMOC pro školy
24. 2. 19.00 NORMA mimo
25. 2. 17.00 POPELKA  mimo
  – pohádkový muzikál. 30. repríza.
26. 2. 14.00 TULÁK uzavř. předst.
28. 2. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy

KINO MÍR

 2. 2. – 4. 2. 17.45 SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
 2. 2. – 8. 2. 20.00 OBCHODNÍK SE SMRTÍ
 6. 2. – 8. 2. 17.45 RESTARD
 9. 2. – 12. 2. 17.45 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
  20.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
 13. 2. – 15. 2. 17.45 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
 13. 2. – 15. 2. 20.00 V MOCI ĎÁBLA
 16. 2. – 22. 2. 19.00 KING KONG
 23. 2. – 26. 2. 17.45 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
 27. 2. – 1. 3. 17.45 EXPERTI
  20.00 EXPERTI

KINO ELEKTRA

 2. 2. – 5. 2. 20.00 SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
 6. 2. – 8. 2. 20.00 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
 10. 2. – 12. 2. 20.00 ELIZABETHTOWN
 13. 2. – 15. 2. 20.00 A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
 16. 2. – 19. 2. 20.00 V MOCI ĎÁBLA
 17. 2. – 19. 2. 18.00 DŮKAZ
 20. 2. – 22. 2. 20.00 TAJEMNÝ LET
 23. 2. – 26. 2. 20.00 HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ?
27. 2.  20.00 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ

28. 2.  18.00 DISPLAY 
   – 1. přehlídka studentských filmů
29. 2. – 1. 3. 20.00 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB

6. 2. 17.30 HLAS MOŘE – Španělsko 2004. Režie: 
A. Amenábar. Ramón je již léta po těžkém 
úrazu upoután na invalidní lůžko a bojuje za 
právo na vlastní důstojnou smrt.

9. 2. 17.30 PROTI ZDI – SRN 2003. Režie: F. Akin. Oba 
hlavní hrdinové jsou příslušníci turecké men-
šiny v Německu a jsou nositeli těch nejtypič-
tějších problémů, jež tato komodita přináší. 
Pocity vykořeněnosti a nechuti respektovat 
zásady turecké rodiny se každý snaží vyřešit 
po svém.

13. 2. 17.30 OLD BOY – Korea 2003. Režie: P. Chanwook. 
Tento drsný kriminální thriller je zjevně inspi-
rován filmy Q. Tarantina a byl natočen podle 
stejnojmenného japonského komiksu.

16. 2. 17.30 HOTEL RWANDA – VB, Jižní Afrika, Itá-
lie 2004. Režie: T. George. Hlavní hrdina je 
manažer luxusního afrického hotelu a ne-
bojuje se samopalem a granáty, ale uplácí, 
lže, podlézá, lichotí a vydírá. V africké realitě 
Rambo neobstojí.

20. 2. 17.30 VODKA LEMON – Francie, Švýcarsko, Armé-
nie 2003. Režie: H. Saleem. Režisér chtěl 
vzdát hold všem Arménům, kteří podobně 
jako Kurdové spíš živoří, než žijí. Nepopisuje 
ale jejich bídu a zoufalství, ale vlídným humo-
rem zdůrazňuje jejich schopnost vzájemně se 
podržet a milovat.

 PROJEKT 100
23. 2. 17.30 COMMITMENTS – Irsko, VB 1991. Režie: 

A. Parker. Jimmy dává dohromady soulovou 
kapelu. Všechny přesvědčí, že tato hudba 
je ten pravý zvuk pro dublinskou dělnickou 
třídu. Po úspěchu se ale dostaví nezvratný 
rozkol. Herci ve filmu skutečně hrají a zpívají 
vlastní písničky.

27. 2. 17.30 U KONCE S DECHEM – Francie 1960. Režie: 
Jean-Luc Godard. Jeden z prvních filmů Nové 
vlny francouzské kinematografie počátku 
šedesátých let. Nezvykle, jakoby roztříštěně 
vyprávěný kriminální příběh zaujal i díky 
hlavnímu představiteli – do té doby neznámý 
Belmondo.

  

DŮM UMĚNÍ

HERMOVO UCHO. Mezinárodní multimediální výstava. 
Výstavu zahájí Jozef Ceres a Zloději uší. Do 26. 2.
TOMÁŠ POSPĚCH – LOOK AT THE FUTURE. Kabinet 
fotografie DU. Výstavu zahájí Jindřich Štreit. Dům umění. 
Do 26. 2.
PETER DEMEK – FASÁDNÍ IDY. Prostorová instalace v ora-
toři DU. Výstavu zahájí Tomáš Skalík. Dům umění. Do 26. 2.
RADEK NIVNICKÝ – UNTITLED. Instalace v atriu DU. 
Dům umění. Do 26. 2.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
JOSEF JÍRA – GRAFIKA. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Do 26. 2.
TAJEMNÝ SVĚT LIŠEJNÍKŮ. Ve spolupráci s Muzeem 
a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. Vernisáž 7. 2. v 16 hod.
REPOETITORIUM PŘEMYSLA RUTA, OTAKARA KAR-
LASE A KARLA ČAPKA – VÝSTAVA KNIHY POESIE A TY-
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POGRAFIE. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. 
Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. Od 15. 2.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – přírodní kompozice. 
Arboretum Nový Dvůr – hala.
SKUPINA X. Arboretum Nový Dvůr – výstavní hala. Verni-
sáž 28. 2. ve 14 hodin.
SOCHA LEHNERA – mimořádný přírůstek do sbírek SMO. 
Výstavní budova SZM. Do 19. 2.
DOKLADY ZALEDNĚNÍ NA OPAVSKU. Výstavní budova 
SZM. Od 21. 2.

BLUDNÝ KÁMEN, o.s.

provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, 
tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, 
www.sca-art.cz/duopava
8. 2. 20.00 AS GUESTS (Belgie, Portugalsko, Sloven-

sko). Jazzový koncert ve spolupráci s Jaz-
zovým klubem při Matici slezské. Vinárna 
U Přemka.

15. 2. 20.00 ERIC ROTHENSTEIN QUINTET (SK). Jaz-
zový koncert ve spolupráci s Jazzovým klu-
bem při Matici slezské. Vinárna U Přemka.

16. 2. 18.00 PROTIMLUV. Literární pořad s básníky, spi-
sovateli, výtvarníky a hudebníky ostravského 
časopisu o umění, kultuře a společnosti – 
Protimluv. Dům umění.

HOLOS – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Čapkova 13, Opava, tel.: 603 718 185, tel./fax: 553 615 324, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
Čajovna U Konvičky, tel.: 775 337 794
5. 2.  VÝLET NA BĚŽKÁCH – akce turistického 

klubu při OS HOLOS. Zimní výlet na základnu 
větrného mlýna v Hlavnici u Opavy, zimní 
radovánky, běžky, sauna. 

24. 2. – 26. 2. REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – seminář. 
Vede mistr reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

24. 2. – 26. 2. ŠAMANIKA – zážitkový seminář holotrop-
ního dýchání spojený s učením o šamanismu 
a výrobou šamanských masek. Vede M. Hra-
bánek. SZŠ, Dvořákovy sady 2.

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU: Po, Čt, Pá od 
15.30 hod. na SZŠ, Dvořákovy sady 2.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA

Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@ddmopava.cz, www.ddmopava.cz
2. 2.  OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPI-

ÁDY. Pro vítěze školních kol.
3. 2.  NETRADIČNÍ VENKOVNÍ POLOLETNÍ
15.00–17.30 DISKOPÁRTIČKA – pro děti od 6 do 12 let 

(ale i menší tanečníky s rodiči). S sebou teplé 
oblečení, při nepřízni počasí taneční obuv do 
sálu. Dvůr SVČ, Jaselská.

4. 2. 15.00 BOWLINGOVÁNÍ V RAKETĚ – tur-
naj pro školáky i rodiče. Přihlášky na tel.: 
553 712 821, 553 712 100 (p. Montágová). 
Raketa bowling, Krnovská ul.

5. 2., 12. 2.,  MALÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA. V kurzu
19. 2., 26. 2. proběhnou 3 vyučovací lekce, v poslední 
8.00–17.00 bude karneval, pro děti od 4 do 10 let, 
  Beskydy – Visaláje, hotel Visaláje. Zajiš-

těna doprava, oběd, pitný režim, lyžařský 
vlek, instruktoři. Bližší info: 553 623 276, 
553 625 356.

7. 2. 12.00 OKRSKOVÁ KOLA V BASKETBALU 
CHLAPCŮ ZŠ – určené školy.

9. 2. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE VE ŠPLHU CHLAPCŮ 
I DÍVEK SŠ – MGO.

9. 2.  OKR. KOLO OLYMPIÁDY V AJ PRO SŠ. Pro 
vítěze školních kol.

11. 2. 15.00 DOMEČKY V ČASE – STŘEDOVĚK… na 
rytířském turnaji princezny vás čekají. SVČ, 
Jaselská.

11. 2. 20.00 STŘEDOVĚKÝ BÁL – ples pro dospělé. Před-
prodej: SVČ a LD při nedělních představe-
ních. SVČ, Jaselská.

14. 2.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLIC-
KÉM JAZYCE PRO ZŠ, kategorie I. A a B, 
pro vítěze školních kol.

14. 2. 12.00 OKRSKOVÁ KOLA V BASKETBALU DÍVEK 
ZŠ – určené ZŠ.

15. 2.  ČERT A KÁČA – hrají žáci SŠ Stěbořice. Pro 
předem přihlášené ZŠ, výtěžek bude věno-
ván dětskému odd. Slezské nemocnice.

18. 2.  BUBNOVAČKA A HIP HOP – další ze semi-
nářů, tentokráte ve stylu HipHop a hry na 
africké bubny. Info a přihlášky: 553 712 821 
(p. Vajdová). SVČ, Jaselská.

21. 2.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU 
CHLAPCŮ ZŠ. Hala Mařádkova.

23. 2.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU DÍVEK 
ZŠ. ZŠ Englišova.

23. 2.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLIC-
KÉM JAZYCE PRO ZŠ, kategorie II. A a B, 
pro vítěze školních kol.

24. 2.  OKRESNÍ KOLO DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ, 
pro vítěze školních kol.

24. 2.  OKRESNÍ KOLO FESTIVALU POEZIE 
WOLKERŮV PROSTĚJOV – pro předem při-
hlášené. Bližší info a přihlášky: 553 712 821 
(p. Synková). SVČ, Jaselská.

25. 2. 15.00 SMAŽENÍ MASOPUSTNÍCH KOBLIH. Bližší 
info a přihlášky: 553 712 821 (p. Vajdová). 
SVČ, Jaselská.

25. 2. 15.00 NEVYPADÁŠ SKVĚLE? Aneb připravte se na 
jaro po zimním spánku – kosmetická a vla-
sová poradna pro dívky a ženy. Info a při-
hlášky: 553 712 821. SVČ Jaselská.

25. 2.  OPAVSKÁ DIABOLKA – soutěž pro mladé 
střelce ze vzduchových zbraní. SVČ, Husova.

28. 2.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE VE STOLNÍM TENISU 
CHLAPCŮ A DÍVEK ZŠ. Herna ST Sokol 
Kateřinky.

28. 2. 15.00 MASOPUSTNÍ REJ MASEK PRO VEŘEJ-
NOST. Horní náměstí.

SKIBUSY: VELKÁ RAČA – každé Út, Čt, So – 5.45 hod. od 
restaurace U Jelena, návrat v 18.30 hod. JAVOROVÝ VRCH – 
každé Út, Čt, So – 6.45 hod. od restaurace U Jelena, návrat 
v 18.30 hod.
Od 1. 2. nábor do zájmového kroužku RYBÁŘSKÝ SPORT 
– pro pokročilé rybáře, absolventy předešlých kroužků, 
schůzky každý Čt od 16 do 17 hod.
  

LOUTKOVÉ DIVADLO

Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
5. 2.  JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ. 
10.00 a 16.00  Divadlo Malehry Brno.
6. 2.   JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ.
9.00 a 10.30  Pro MŠ a ZŠ.
7. 2. 19.00 Nebe? Ve spolupráci s Divadlem B. Polívky. 

Hraje Divadlo Malehry Brno. 
10. 2., 23. 2. LIMONÁDOVÝ JOE.
19.00  DS souboru Siesta LD SVČ.
12. 2.  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ.
10.00 a 16.00 Divadélko na dlani LD SVČ.
16. 2. – 17. 2. PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH 

A LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ DĚTSKÁ 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SCÉNA 2006. Pro předem přihlášené kolek-
tivy, program po ukončení přihlášek. Info: 
553 615 609. 

18. 2. 19.00 LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU aneb Statečná 
Bibiána. Soubor OPAL LD SVČ. 

19. 2.  PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZE PŘEHLÍDKY 
10.00 a 16.00 DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH A LOUTKÁŘ-

SKÝCH SOUBORŮ.
26. 2. 10.00 SNĚHURKA. Teátr Víti Marčíka z Hluboké 

nad Vltavou.
26. 2. 16.00 BUDULÍNEK, ZIMNÍ POHÁDKA O SMO-

LÍČKOVI. Dvě klasické pohádky F. Hrubína 
v podání Vl. Krakovkové, členky Divadla lou-
tek Ostrava.

  

SEV AREKA

akreditované pracoviště ČSOP, Sněmovní 2, Opava, 
tel.: 553 623 988, 608 525 115, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
7. 2.  8.00 DALŠÍ ZASEDÁNÍ OZDM v kanceláři SEV.
19. 2. 15.00 VÝUKA ŽIDOVSKÝCH TANCŮ pro širokou 

veřejnost.

KLUBOVÉ CENTRUM OPAVA

provozovatel Dětská agentura, Nákladní 21, Opava, 
tel.: 553 770 777, detskaagentura@opava.cz,
www.tabory.net 
28. 1. – 19. 3. Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTA-

VOVACÍCH AKCÍ. Kurz je ukončen závě-
rečnou zkouškou s certifikátem. 

28. 1. – 30. 3. Interaktivní výstava TÁBOROVÉ OHLÉD-
NUTÍ… Vhodné pro děti od 7 let, školní 
kolektivy, ale i rodiče.

3. 2.  TVOŘIVÁ DÍLNA SRDÍČKOVÁ.
  9.00 – 12.00 Vlastnoruční výroba přáníček, dárečků 
13.00 – 16.00 a drobností k Valentýnovi. Pro členy Klubo-

vého centra vstup zdarma.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE

3. 2. 20.00 PLES CHARITY OPAVA. KD Stěbořice. 
7. 2. 19.00 KOMORNÍ FILHARMONIE OSTRAVA. Spo-

luúčinkují sólisté a dirigenti mezinárodního 
hudebního kurzu Institutu pro umělecká stu-
dia Ostravské univerzity. Na programu: G. 
Rossini – Italka v Alžíru – předehra, W. A. 
Mozart – Koncert pro housle A Dur, T. Albinoni 
– Koncert pro hoboj – 1. věta, L. v. Beetho-
ven – Symfonie č. 4 – 1. věta, Prometheus – 
předehra, J. N. Hummel – Koncert pro trubku 
– 1. věta, L. Janáček – Suita pro smyčce – 3., 
4. věta, F. M. Bartholdy – Symfonie A dur – 1. 
věta. Hlavní dirigent R. Hališka. Sněmovní sál 
minoritského kláštera. Pořádá Umělecká ag. 
K. Kostera.

11. 2. 14.30 MORAVSKÁ DECHOVKA BYSTŘIČANKA. 
Pořádá ag. Mazel. Kino Mír.

12. 2. 16.00 POCTA W. A. MOZARTOVI K 250. VÝROČÍ 
JEHO NAROZENÍ. Účinkují sólisté opery 
SD – O. Procházková (soprán), Š. Maršá-
lová (mezzosoprán), L. Polda (tenor), P. Soos 
(bas) a M. Šujan (bas). Na klavír bude dopro-
vázet L. Vondráčková. Průvodce večera E. 
Trupar. Sněmovní sál minoritského kláštera. 
Pořádá Umělecká ag. K. Kostera.

15. 2. 18.00 KONCERT MEDITAČNÍ HUDBY (mantry, 
housle) – Ivo Halkoci a jeho hosté. Čajovna 
U Konvičky. Info a přihlášky: 775 337 794, 
dagmar.pechata@tiscali.cz.

17. 2. 20.00 POŠŤÁCKÝ PLES – pořádají studenti matu-
ritních tříd Střední školy poštovních a logistic-

kých služeb v Opavě ve spolupráci se Sdruž. 
rodičů školy. Hraje hudební skupina pod vede-
ním S. Bartuska. Vstupenky – na sekretariátě 
školy (Otická 23A), tel.: 553 712 526.

25. 2.  3. TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
9.00–11.30  aneb Hrajeme si na školu. Není třeba se při-

hlašovat. ZŠ TGM, tel.: 553 616 591.
25. 2. 20.00 LIDOVÝ PLES. Hraje taneční orchestr Pul-

sar. KD Na Rybníčku. Pořádá OV KDU-ČSL 
Opava a Orel Župa Křížkovského. Vstupenky 
– kancelář KDU-ČSL, Sady Svobody 4, tel.: 
553 653 014, 776 552 122.

26. 2. 19.00 KLASICKÉ A ROMANTICKÉ KVINTETY. 
Ve skladbách A. Rejchy a M. Regera se před-
staví přední čeští instrumentalisté. Účinkují: 
L. Peterková – klarinet a Talichovo kvarteto. 
Sněmovní sál minoritského kláštera. Šestý 
abonentní koncert SMO a SVU Talent.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY

8.2. 15.00 Beseda na téma PROMĚNY OPAVSKÉHO 
DIVADLA s manželi Klazarovými. Klub 
důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá Vlasti-
vědná vzdělávací společnost StOpa.

8.2. 18.00 Matiční diskusní středa na téma ROZ-
VOJ MĚSTA OPAVY. Úvodní slovo – Pavel 
Mališ, náměstek primátora SMO. Aula CSVŠ, 
Beethovenova 1. Pořádá Matice slezská.

9.2.  LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE
8.00 – 15.00 – významný astrolog E. V. Havelka v Astro-

apatyce na Vrchní 43. Lékařská astrologie, 
poradenství zdarma. Objednávky osobně 
nebo na tel.: 553 773 060, 732 256 115.

20.2. 15.00 Beseda na téma FOTOGRAFIE VE SBÍR-
KÁCH SZM. Poznatky z cest na Kubu a do 
Indie s odborným asistentem V. Bartkem. 
Klub důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá 
Vlastivědná vzdělávací společnost StOpa.

20.2. 18.00 DOBRÝ VEČER – povídání o mezilid-
ských vztazích s D. Pechatou a jejími hosty. 
U Paní Vesny. Info a přihlášky: 775 337 794, 
dagmar.pechata@tiscali.cz.

25. 2.  9.00 KURS TAROTU pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Vede R. Herber. Čajovna U Kon-
vičky. Info a přihlášky: 775 337 794, dag-
mar.pechata@tiscali.cz.

28. 2.  PŘEDNÁŠKA M. HRABICY 
16.30–19.00  – autora knih o zdraví a lidském hledání. 

Povídání věnované léčení lidí. SOŠ a SOU 
poštovní, Otická 23 (naproti ZŠ). Info: 
774 263 322.

28. 2. 19.30 JAK TO SPOLU MLUVÍME – přednáší man-
želé Vyleťalovi (pracovníci Centra pro rodinu 
a YMCA-setkání). Minoritský klášter. Pořádá 
Centrum pro rodinu Opava.

28. 2. – 28. 3. PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
Cyklus přednášek pro těhotné ženy. Baby 
club Kačka, tel.: 602 946 738.

FOTOGRAF. ATELIÉR TUREK A STUDIO VIZE-X

Pořádá dvouměsíční (duben–květen) KURZ TVŮRČÍ FOTO-
GRAFIE. Informace a písemný materiál osobně: Fotogra-
fický ateliér, Petr Turek, Zacpalova 13, tel.: 774 956 556, 
607 110 628, Petr.Turek@seznam.cz, www.petrturek.cz. 
Dne 1. 4. se uskuteční sobotní celodenní fotografický work-
shop Akt – bulvár. Přihlášky do 24. 3.

JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, s.r.o.

Těšínská 30, Opava, tel., fax: 553 607 040, 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org
AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ A FJ ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM. 
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Speciální učebny vybavené technikou se sluchátky, čeští 
lektoři i rodilí mluvčí v 7 jazykových úrovních. GENERAL 
INTENSIVE – 1x týdně 2 lekce (16. 1. – 7. 4., 10. 4. – 
30. 6.), GENERAL – 1x týdně 1 lekce (20. 2. – 30. 6.), 
ADRENALIN – víkendový kurz angličtiny se sportem, lyžo-
vání s rodilým mluvčím (17. 2. – 19. 2.), PROGRESS – 1x 
měsíčně jeden víkend (3–12 2006), BUSINESS – víkendový 
kurz s obchodní tématikou, DISCUSSION CLUB – konver-
zační víkend s rodilým mluvčím v Luhačovicích, INTENSIVE 
– týdenní kurz v Luhačovicích, FOR YOU – firemní kurzy šité 
na tělo i duši, PLUS – překlady, tlumočení, jazykový audit, 
GRATIS – rezervujte si ukázkovou hodinu zdarma, EXKLU-
SIVE – dárkový šek. 

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS

Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 724 216 492
9. 2. 10.00–17.00 ROMANTICKÉ PROUŽKY Z PAPÍRU 

– předváděcí akce. Přijďte si vyrobit 
romantickou ozdobu k Valentýnu.

23. 2. 10.00–17.00 ZDOBENÍ PORCELÁNU A SKLA – 
předváděcí akce. Přijďte si pro inspi-
raci, jak si ozdobit interiér bytu.

ART IMAGE ASSOCIATION

Minicentrum vizáže a jógy, Pekařská 21, Opava, 
tel.: 777 152 020 (p. Střílková), 777 070 158 (p. Klogner)
4. 2. 10.00–16.00 FIREMNÍ KONSTELACE (harmoni-

zace vztahu ve firmě). Vede L. Klog-
ner. Nutná rezervace!

11. 2. 10.00–16.00 KURZ OSOBNÍHO LÍČENÍ S DOLA-
DĚNÍM BAREV ODĚVU. Vede L. Stříl-
ková. Nutná rezervace!

18. 2. 10.00–16.00 RODINNÉ KONSTELACE (harmoni-
zace vztahu v rodině). Vede L. Klog-
ner. Nutná rezervace!

25. 2. 10.00–16.00 KURZ STYLU SLAĎOVÁNÍ DOPLŇKŮ 
S ODĚVEM A LÍČENÍM. Vede L. Stříl-
ková. Nutná rezervace!

CVIČENÍ JÓGY: Po–Pá: 14–15.30, 16–17.30, 18–19.30 
hod. Po domluvě i v jiných časech.

SOUKROMÉ CENTRUM MANDALA

Vrchní 30, Opava 5, areál zemědělského družstva – 1. patro, 
tel.: 776 102 332
4. 2. – 5. 2.  SEMINÁŘ ASTROLOGIE – lektorka 

P. Smolová z Plzně. Přihlášky osobně nebo 
tel. do 20. 2. od 16 do 17 hod.

18. 2. – 19. 2. ZASVĚCENÍ DO 2. STUPNĚ REIKI. Při-
hlášky osobně nebo tel. do 20. 2. od 16 do 
17 hod.

25. 2. – 26. 2. SEMINÁŘ RODINNÉ KONSTELACE – lek-
tor R. Ress z Prahy. Přihlášky osobně nebo 
tel. do 20. 2. od 16 do 17 hod.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ na únor – červen: Jazz 
dance, Bodystyling, Orientální tance – pro pokročilé i začá-
tečníky, cvičení L. Mojžíšové, cvičení Pět Tibeťanů, Taj-či, 
Jóga, Reiki a meditace.

RAKETA BOWLING, s.r.o.

Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
4. 2., 18. 2., 25. 2.  TANEČNÍ DISKOTÉKA 
  – od 20 hod., vstup zdarma.
5. 2. 14.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TUR-

NAJ JEDNOTLIVCŮ. V rámci turna-
jové série RAKETA cup 2006.

9. 2. 16.00, 17.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS, 2. ligy – 
sezóna jaro 2006.

 18.00 LOSOVÁNÍ 3. ligy MBS – sezóna jaro 
2006.

13. 2., 14. 2. 16.00 1. KOLO MEZIPODNIKOVÉ BOW-
LINGOVÉ SOUTĚŽE – 1. liga, 2. liga.

15. 2. 17.00 1. kolo MBS – 3. liga.
20. 2., 21. 2. 16.00 2. kolo MBS – 1. liga, 2. liga.
22. 2. 17.00 2. kolo MBS – 3. liga.
27. 2., 28. 2. 16.00 3. kolo MBS – 1. liga, 2. liga.

HALA OPAVA, a. s.

Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
11. 2.  BK Opava – BK Kondoři Liberec. II. liga – 

basketbal muži – základní část.
12. 2. 10.00 BK Opava – BC Kolín. II. liga – basketbal 

muži – základní část.
Možnost pronájmu hrací plochy pro veřejnost, 
info: 553 759 340.
  

SPORTOVNÍ AKCE

OPAVSKÁ ŠKOLA AIKIDO, Tyršův stadion, B. Němcové 
20, tel.: 607 985 470, osa@email.cz, www.aikido-opava.cz. 
Aikido pro mládež a dospělé – Út, St, Čt: 19.30–21 hod. 
Nábor nových členů probíhá na každém tréninku.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ, tel.: 606 536 298, 
www.jogaopava.org. Po: 18 hod. – MC OASA Kateřinky, 
zahájení 6. 2.; 18.30 hod. – tělocvična Žabka Kylešovice, 
zahájení 6. 2.; Út: 16 hod. – Pekařská 21, zahájení 7. 2.; 
St: 18 hod. – Pekařská 21, zahájení 8. 2.; St: 17.30 hod. – 
tělocvična Dvořákovy sady, zahájení 8. 2.

SPORT CLUB OPAVA, tel.: 608 625 162. Sportovní hala 
Elim: Pilates – Po, St: 19.30–20.30 hod., Ball – Út, Čt: 18–
19 hod., Body styling – Út, Čt: 19–20 hod. Wellness club 
– ZŠ Englišova – Pilates – St: 17.30–18.30 hod., Bodysty-
ling – Po, St: 18.30–19.30 hod., Čt: 19–20 hod., Ball – Út: 
18.30–19.30 hod., Power joga – Po: 18–19 hod.

BABY CLUB KAČKA – Hana Quittková, tel.: 602 946 738, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC Váleč-
kova 16 – Kurz cvičení kojenců –Út, Čt a batolat – Po, Út, 
Čt; Kurz plavání kojenců, Orientální tance s dítětem v ná-
ručí, Praktická příprava na rodičovství – Út: 10 hod. Cyklus 
přednášek od 28. 2. do 7. 3. Laktační liga-poradna pro kojící 
matky – Út: 11–12 hod. Spec. škola pro TP, Dostojevského 
12 – Kurz plavání kojenců a batolat. LRC Englišova – Kurz 
plavání rodičů s dětmi, organizované plavání MŠ. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA, Válečkova 16, tel.: 602 946 738. 
Mámo, pojď si hrát s kamarády (1–5 let) – Út, Čt: 15–18 hod., 
Hudební školička (1–5 let) – St: 9–12 hod., Setkání dvojčat 
a x-čat, Karnevalový rej – 16. a 19. 2.: 15.30–18 hod.

AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido.goo.cz, 
pondelkova@centrum.cz. SKP Krnovská 69: aikido pro mlá-
dež a dospělé – Po,St: 20.30–21.30 hod. ZŠ Šrámkova 4: 
aikido pro děti od 6-ti let – Čt: 18–19 hod. Nábor nových 
členů na každém tréninku.

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 17. lis-
topadu 2. Body styling – St: 9–9.55 hod.; Út, St, Čt, Ne: 
17.30–18.25 hod.; Po, St, Čt: 18.30–19.25 hod.; Po, Út: 
19.30–20.25 hod. Step body – Po: 17.30–18.25 hod.; Út: 
16.30–17.25 hod.; Pá: 18.30–19.25 hod. Power jóga – St: 
19.30–20.25 hod.; Pá: 17.30–18.25 hod. Body ball – Út: 
18.30–19.25 hod.; Čt: 16.30–17.25 hod.

ABADÁ CAPOEIRA, Krnovská 69, tělocvična Slezského 
gymnázia, tel.: 775 179 036. Unikátní brazilské umění kom-
binující efektivní bojové techniky s hudbou, tancem a ak-
robacií. Zahájení 2. 2. v 17.30 hod. spojené s exhibicí nej-
lepších capoeiristů v ČR. Nábor nových členů na každém 
tréninku – ČT: 17.30–19 hod. Zahajovací hodina zdarma. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpo-
vídají oznamovatelé akcí.
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Největší filmový putovní 
festival na světě – Projekt 

100 – míří do Opavy. Desítka 
snímků z toho nejlepšího 
ze zahraniční i české 
kinematografie se bude 
promítat od konce února v rámci 
filmového klubu v kině Elektra.

Projekt 100 objíždí více než stovku čes-
kých a zhruba padesátku slovenských 
kin a má za sebou jedenáct úspěš-
ných ročníků. Nyní začíná ročník dva-
náctý. „Stejně jako v předchozích letech 
je i ten letošní výběr filmů velmi dobrý 
a atraktivní. Každý z nich stojí za zhléd-
nutí,“ říká městský kulturní referent 
a člen filmového klubu Petr Rotrekl. Nej-
starším filmem v kolekci je legendární 

Křižník Potěmkin, mezi nejnovější patří 
předloňské Motocyklové deníky, které 
popisují dospívání jihoamerického revo-
lucionáře Ernesta Guevary.

„Já se těším už na úvod festivalu, na 
irský hudební film Commitments, který 
byl označen za nejlepší irský film všech 
dob,“ zve na festival Rotrekl. (Režisér 
Commitments Alan Parker má za sebou 
třeba takové snímky jako Pink Floyd: 
Zeď či Hořící Mississippi). 

K festivalu jsou vydávány Filmové listy, 
ve kterých se můžete seznámit s recen-
zemi a popisy nabízených snímků. Listy 
jsou zdarma k dispozici na pokladně 
kina Elektra, v Městském informač-
ním centru a v Knihovně Petra Bezruče. 

Filmy se budou promítat od 23. února 
v pravidelné klubové pondělky a čtvrtky 
(viz kulturní kalendář Hlásky).

Filmy 12. ročníku 
Projektu 100:

Křižník Potěmkin (Rusko 1925, r. S. Ej-
zenštejn), Na východ od ráje (USA 
1954, r. E. Kazan), U konce s dechem 
(Francie 1959, r. J. L. Godard), THX 
1138 (USA 1971, r. G. Lucas), Až při-
jde kocour (ČR 1962, r. V. Jasný), Dítě 
(Francie, r. bratři Dardennové), Kdyby… 
(Anglie 1968, r. L. Anderson), Dvojí 
život Veroniky (Francie 1991, r. K. Ki-
eslowski), Motocyklové deníky (USA 
2004, r. W. Salles), Commitments 
(Anglie 1991, r. A. Parker).
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Největší opavskou filmovou 
událostí letošní zimy 
bude festival Projekt 100. 
Největší událostí loňského 
podzimu bylo slavnostní 
promítání světově úspěš-
ného filmu Štěstí. Snímek 
natočil opavský rodák 
Bohdan Sláma (vpravo). Na 
snímku s Petrem Rotreklem. 
Foto: Jan Šindler

Opava vítá filmový Projekt 100

K
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E

Pocta Mozartovi. Umělecká agen-
tura Karla Kostera pořádá 12. února 
v 16 hodin ve Sněmovním sále mino-
ritského kláštera koncert pod názvem 
Pocta Wolfgangu Amadeu Mozar-
tovi. Koncert je oslavou 250. výročí 
skladatelova narození (27. 1. 1756). 
Účinkují sólisté opery Slezského diva-
dla v Opavě – Olga Procházková 
(soprán), Šárka Maršálová (mezzo-
soprán), Leopold Polda (tenor), Peter 
Soos (bas) a Martin Šujan (bas). Na 
klavír bude doprovázet Libuše Von-
dráčková. Průvodcem večera bude 
Evžen Trupar.
Opavský masopust. Masopustní 
oslavy na Horním náměstí připravilo 
na konec února Středisko volného 
času Opava. Slavnost Konec maso-
pustu se uskuteční v úterý 28. února. 

Předem přihlášené školy se mohou 
masopustní zábavy a soutěží zúčast-
nit od 9 hodin, pro veřejnost bude 
připravena přehlídka souborů a mu-
zik od 15 hodin.
Výstava studentů ZUŠ. Až do 
17. února můžete ve výstavní síni 
Základní umělecké školy na Solné 
ulici navštívit výstavu studentů této 
školy – Lenky Sýkorové a Petra 
Hudrana. Žáci Zuzany Tázlarové na 
ní představují svou volnou tvorbu. 
Lenka kresbu, malbu a grafiku, Petr 
své fotografie.
Netradiční pozvánka do loutko-
vého divadla. Loutkové divadlo 
Střediska volného času Opava roz-
šiřuje svou programovou nabídku 
i o představení pro mládež a dospělé. 
Dne 7. února v 19 hodin se můžete 

těšit na autorské představení aske-
tického divadla Malehry Brno, které 
vzniklo ve spolupráci s Divadlem 
B. Polívky, a nese příznačný název 
„Nebe?“. Je inspirováno vyprávěním 
a skutečnými příběhy žen kolem nás 
a odehrává se tam, kde se ocitáme 
po smrti.
Osmý jazzový ples. Už 8. Jaz-
zový ples se koná 18. února v kul-
turním domě Na Rybníčku od 20 
hodin. Ples bude obohacen kulturním 
programem: s ukázkou své tvorby 
vystoupí opavská rodačka a sou-
časná pedagožka na jazzové konzer-
vatoři J. Ježka v Praze Zdena Košna-
rová, opavský taneční soubor Takt, 
připravena je módní přehlídka second 
handu Sluníčko. K tanci i poslechu 
hraje Dixieland jazz band Olomouc.
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Česká premiéra: Firemní kultura pohledem

Tomáše Pospěcha
Jak mění pracovní životy lidí 

velké a silné zahraniční firmy, 
které podnikají v Česku? Jakou 
firemní kulturu nabízí a jak se 
kultura projevuje v lidských 
vztazích? Část odpovědí nabízí 
výstava pedagoga opavského 
Institutu tvůrčí fotografie 
Tomáše Pospěcha Look at the 
Future. Výstavu můžete do konce 
února navštívit v Domě umění.

Tomáš Pospěch je hranický rodák 
a v roce 2001 začal dokumentovat 
výstavbu – později pak i provoz – hra-
nické továrny na televizní obrazovky 
LG.Philips Displays. Fotograf si všímá 
života v tomto závodě, stereotypu a au-

tomatizace, specifické firemní kultury 
a mezilidských vztahů, které tato nad-
národní společnost přinesla. „Soubor je 
součástí projektu, ve kterém se zamě-
řuji na firemní kulturu, nadnárodní kor-
porace, ale také úřady, konkurzy,“ kon-
statoval autor. Jeho kolekce zhruba 
třicítky fotografií už byla vystavena v Pol-
sku a v Litvě. Výstava v Opavě je prvním 
uvedením v českém prostředí. Fotografie 

nejsou prvoplánovým útokem proti kor-
poracím. „Ne všechno, co firmy dělají, je 
pozitivní, ale není to jednoznačný odsu-
dek nadnárodních společností jako tako-
vých,“ uvedl po vernisáži Tomáš Pospěch. 

Opavskou výstavu otevřel další peda-
gog institutu, uznávaný dokumentarista 
Jindřich Štreit. Štreit ocenil jak výběr 
tématu, tak i způsob zpracování.

Nahoře:
Jindřich Štreit (vpravo) 

zahajuje výstavu fotografií 
Tomáše Pospěcha (vlevo). 

Foto: Jan Šindler

Dole:
Jedna z fotografií Tomáše 
Pospěcha ze souboru Look 

at the Future. Heslo Dívej se 
do budoucnosti je firemním 

heslem hranické továrny.

Tajenka vánoční 
křížovky
Soutěž o nejlepší luštitele vánoční kří-
žovky měsíčníku Hláska už zná vítěze. 
Obdrželi jsme 270 odpovědí, přičemž 
téměř všechny byly správné. A jaká 
byla tajenka? „Přejeme vám krásné, 
bílé Vánoce a úspěch v novém roce.”

Ze správných došlých odpovědí 
jsme vylosovali 10 výherců. Prvních 
pět obdrží novou výpravnou publi-
kaci o historii Slezského divadla. Dal-
ších pět výherců získá stolní kalen-
dář kulturních a sportovních akcí na 
rok 2006.
Výherci knihy se stávají: Stanislav 
Holuša, Raduň; Ludmila Vlčková, 

Opava; Božena Křížová, Opava; Irma 
Valachová, Opava 5; Irmgard Fialová, 
Opava 6. Stolní kalendář obdrží: Jaro-
slava Klapetková, Opava 7; Petr Káňa, 
Opava; Anna Beinhauerová, Opava 5; 
Jindřich Olša, Opava; Eva Širocká, 
Opava 5. Ceny doručíme na adresu 
uvedenou na soutěžním kupónu. Všem 
výhercům srdečně blahopřejeme.

Nezvyklou novoroční soutěž 
pro žáky základních 

a studenty středních opavských 
škol vyhlásila počátkem ledna 
opavská radnice.

Zájemci měli co nejpřesněji vypočí-
tat, o kolik metrů a jak se natočila rad-
niční věž během jedné sekundy vložené 
na konec roku 2005 před začátek roku 
2006. Řešení úlohy nazvané Silvestrov-
ská sekunda poslalo městu čtyřicet pět 
počtářů, přičemž úspěšných jich bylo 
deset. Na řešitele čekaly ceny a jejich 

jména byla zapsána do pamětního listu, 
který byl uložen v Zemském archivu. 
(Archiv je vzdálený 298,54 m od osy 
radniční věže východním směrem, což 
je i správný výsledek soutěže. Polohu 
správného místa pomohli určit zaměst-
nanci firmy Geometra: Karel Novák 
a Vladislav Henzl.) Řešitelé také mohli 
ještě srovnat, zda vypočtená vzdále-
nost je menší než vzdálenost Hlásky od 
původních městských hradeb. „Z po-
hledu na středověkou mapu Opavy je 
zřejmé, že velikost natočení věže v naší 
zeměpisné šířce je menší než vzdálenost 

Hlásky od bývalých městských hradeb 
na východním okraji města,“ konstato-
val náměstek primátora Jan Mrázek. 

Úspěšní řešitelé: ZŠ Otická: Vero-
nika Černínová (1990), Barbora Hrbá-
čová (1991), ZŠ E. Beneše: Petr 
Lichý (1990), ZŠ Mírová: Jakub Ská-
cel (1989), SPŠ stavební: Tomáš Dörer 
(1989), Mendelovo gymnázium: Pavel 
Kinnert (1987), Jan Koščák (1988), 
Petr Lepař (1987), Pavel Solný (1986), 
Slezské gymnázium: Šárka Toufarová 
(1986).

Jak se na Silvestra pootočila Hláska
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Divadlo přivítá nejlepší

opavské sportovce
Koho zvolili sportovní činovníci a novináři 

nejlepším opavským sportovcem loňského 
roku? To bude jasné v pátek 10. února, kdy 
budou ve Slezském divadle vyhlášeny výsledky 
každoroční ankety Nejúspěšnější sportovec 
a sportovní kolektiv roku.

Kandidátů na vítěze je opět víc. Některé výborné 
výsledky a kandidáty připomněl před vyhlášením vítězů 
šéf opavského ČSTV Stanislav Pešat. „K těm nejvý-
raznějším úspěchům patří titul mistra Evropy masters 
v benschpressu Jiřího Katiho, vynikající výsledky volej-
balistů Ferramu – vítěze Českého poháru, fantastický 
výkon Pavly Stankeové – vítězky Světového poháru 
v thajském boxu. Vysokou evropskou úroveň má kano-
istka Petra Slováková a další kanoisté trenéra Dalibora 
Slováka a jeho kolegů,“ říká Pešat. „Obrovskou radost 
nám opakovaně dělají hokejistky Slezanu, a to zis-
kem titulu mistryň republiky. Jen málokdo ví, že sedm 
z nich je v reprezentaci ČR. Také jsme si skoro zvykli na 
medaile z MS travních lyžařů. Vedle světové medailistky 
Zuzany Gardavské si úspěšně vede i její mladší bratr 
Jan, který získal na MS juniorů zlatou medaili. Také 
kušistům se dařilo, jsou rovněž mistry republiky,“ při-

pomíná před-
seda. „Nesku-
teční jsou 
mladí atleti 
Sokola Opava, 
kteří získali 
mistrovský 
titul v soutěži 
družstev v do-
rostu na čele 
s reprezen-
tanty a účast-
níky juniorských MS Janem Kudličkou, Jakubem Holu-
šou, Petrem Vaňkem. Slušnou úroveň si drží kulturisté, 
důkazem jsou finálová umístění nestárnoucí Dariny 
Káňové v kulturistice a mladé Hanky Kocurové v bo-
dyfitness na ME a MS. Kuželky patří pořád k nejlepším 
družstvům v ČR, mají ve svých řadách české reprezen-
tanty na čele s Martinem Vaňkem. Vynikajících výsledků 
dosahuje v Evropě Zdeněk Gróman z AMK Opava v mo-
tokárách. Extraligu nám opět hrají hokejbalisté SHC 
Opava a opět také šachisté. Svou činnost opět začali 
boxeři,“ vypočítává Pešat.

Sportovní šéf ale nezapomíná ani na neúspěchy. „Pocho-
pitelně, že nás ve výkonném výboru mrzí ukončení čin-
nosti družstva mužů v ledním hokeji, sestup basketba-
listů z nejvyšší soutěže a ztráta postavení opavského 
fotbalu v nejvyšších soutěžích. Je to výsledek finanční 
situace těchto klubů, to je prostě realita. Ale nesmí se 
zapomínat na veliké množství mládeže a skvělou práci 
mnoha trenérů i v těchto klubech, které startují další 
období své a opavské historie,“ obrací se optimisticky 
k možnému obratu v těchto odvětvích Pešat, který oce-
ňuje přístup města k opavskému sportu. „Výkonný 
výbor OS ČSTV s potěšením vítá iniciativu radnice, které 
není lhostejný stav ve sportu a výrazně sport v našem 
městě podporuje,“ konstatoval.

V Okresním sdružení Českého svazu tělesné výchovy 
v Opavě je v současné době sdruženo více než 100 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů s více než 
10.000 členy. 

Nahoře:
Stanislav Pešat, 
předseda opavské-
ho ČSTV.

Dole:
Loni zvítězila 
v anketě o nej-
lepšího sportovce 
kanoistka Petra 
Slováková. 
Foto: archiv
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Stříbro z plaveckého mistrov-
ství. Opavské sportovní naděje 
získaly další cenný kov. Družstvo 
ZŠ Englišova dovezlo z plavec-
kého mistrovství republiky stříbro. 
Děvčatům z Englišovy kladenský 
bazén vysloveně sedl a v konku-
renci dalších třinácti škol se jim 
dařilo. „Sedmičlenné družstvo si od 
prvních rozplaveb udržovalo kon-
takt s nejlepšími. Stříbrné medaile 
si odvezlo zvláště zásluhou výbor-
ných štafet,“ komentoval výsledek 
ředitel školy Jan Škrabal. Největ-
šími oporami byly sestry Jedlič-

kovy: Kristýna zvítězila na 50 m 
znak, Adéla nenašla přemožitelku 
na 25 m motýlek. Klíčová druhá 
místa si škola vyplavala ve štafe-
tách. V polohové štafetě 4x25 m 
nastoupily: Kristýna Jedličková, 
Adéla Jedličková, Petra Přikry-
lová, Eliška Bittnerová. Ve štafetě 
6x50 m volný způsob se k nim při-
daly Martina Klusáčková a Kateřina 
Ondrová. Na úspěšném vystoupení 
se podílela i Lucie Řehulková.
Lyžařský kurz pro děti. Stře-
disko volného času Opava připra-
vuje základní kurz lyžování. Je 

určen dětem od pěti let. Vyjíždí se 
každou neděli na celý den do Visa-
lají (v Beskydech). Zajištěna je 
doprava, instruktoři a oběd. Kurz 
má 4 lekce a první začíná 12. 
února. Další zájemci o lyžování si 
mohou rezervovat skibus do stře-
disek Velká Rača, Javorový Vrch. 
V době jarních prázdnin od 6. do 
12. března se uskuteční pobytová 
akce pro rodiče s dětmi v italských 
Dolomitech. Přihlásit se můžete 
telefonicky na 553 623 276, osobně 
na pracovišti Husova 17 nebo elek-
tronicky na turistika@svcopava.cz.


