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Radnice ocenila nejlepší žáky
Dvanáct nejlepších žáků z deseti opavských škol 
ocenilo město na konci února. Na snímku Michal 
Béreš ze ZŠ Otická.
 strana 4

Město nechalo zdemolovat stolárnu
Město nechalo zbourat a odstranit chátrající sto-
lárnu u řeky Opavy. Uvolněné místo by měla 
využít pro rozšíření sportovního zázemí Základní 
škola Ilji Hurníka.  strana 5

V anketě o sportovce roku dominovali volejbalisté
Nejlepší sportovci a sportovní týmy Opavska se v únoru sešli ve Slezském divadle na vyhlášení ankety 
Nejúspěšnější sportovec a sportovní kolektiv roku 2005. Na prvním snímku kanoista a nejúspěšnější 
trenér Dalibor Slovák. Na druhém snímku stříbrná v kategorii jednotlivců thajská boxerka Pavla Stan-
keová, za ní bronzová travní lyžařka Zuzana Gardavská. strana 16
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Městem chodí 
okrskáři
Od nového roku 
začíná městská 
policie zřizovat 
malá strážní sta-
noviště v jednot-
livých městských 
obvodech. Spolu 
se systémem okrs-
kářů tak chce zvý-
šit bezpečnost ve 
městě.
 strany 6–7
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.

Máme za sebou první číslo nové řady Hlásky a do 
rukou se vám dostává číslo druhé. 

Jak jsme už v prvním čísle upozornili, Hláska bude 
vycházet v různě rozsáhlých variantách. V současné 
době vychází v podobě nejmenší, šestnáctistránkové. 
Již brzy se dočkáte čísla obohaceného o čtyři nové 
strany. Přineseme vám tak ještě více zpráv, rozho-
vorů, názorů a fotografií o životě v našem městě.

V březnové Hlásce se hlouběji zabýváme změnami 
v městské policii. Změnami, které by postupně měly 
zvýšit bezpečnost ve všech městských čtvrtích a čás-
tech. Každá městská část či obvod totiž dostala svého 
strážníka, který se bude věnovat jen a jen jí. Tento 
okrskový systém bude městská policie dále rozví-
jet a posilovat. A ředitel policie se svými spolupracov-
níky připravuje další změny, které by činnost strážníků 
měly zlepšit.

Přinášíme vám také zprávu o tom, jak zastupitelé roz-
dělili sportovní, kulturní a sociální granty, informace 
o blížícím se Velikonočním jarmarku, o blížící se rekon-
strukci radnice a dočasném stěhování Městského 
informačního centra. Současné prostory informačního 
centra nechává město rekonstruovat. Mimochodem, 
jsme rádi, že průvodcovské dny, které pro vás infor-
mační centrum připravilo v únoru, se setkaly s vaším 
velkým zájmem. 

Tento měsíc bude velmi příjemný pro fanoušky filmu. 
Čeká je většina filmů z putovního festivalu Projekt 100 
a budou moci navštívit významný festival dokumen-
tárních filmů Jeden svět.

Poprvé vám v nové Hlásce nabízíme i malý rozhovor. 
Je to rozhovor se dvěma velkými talenty opavského 
sportu, kteří loni získali šest republikových mistrov-
ských titulů a letos obsadili první dvě příčky v anketě 
o nejlepšího juniorského sportovce roku na Opavsku.

Věřím, že i tentokrát vás bude barevná Hláska o bílé 
Opavě úspěšně provázet celým měsícem.
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Průvodcovské dny měly úspěch
Desítky lidí si v polovině února prohlédly město 
s asistencí průvodce. strana 14

Zbyněk Stanjura
primátor
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Nejstarší Opavanka slaví narozeniny
Rovných 102 let oslavila na konci února nej-
starší obyvatelka Opavska. Navzdory vysokému 
věku je Marie Kohoutková stále čiperná a ak-
tivní. strany 8–9
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AKTUALITY

Poukazem na ná-
kup sportovního 

zboží, knihou o Opavě 
a dalšími drobnostmi 
ocenilo na konci února 
město dvanáct nej-
lepších žáků z deseti 
opavských škol. Stu-
denti si ceny převzali 
na slavnostním pře-
dávání v zasedací síni 
městské rady.

Osm dívek a čtyři kluci byli 
na ceny nominováni na 
základě úspěchů ve škol-
ních i mimoškolních sou-
těžích, za práci pro školu, 
výjimečné sportovní 
výsledky. Adepty navrhlo 
vedení jednotlivých škol, 
město jejich návrh schválilo 
nebo odmítlo. Je to poprvé, 
co se město rozhodlo takto 
školáky oceňovat.

Město ocenilo nejlepší žáky
K
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Vzpomínka na T. G. Masaryka. Statutární město 
Opava srdečně zve všechny Opavany na vzpomínkové 
setkání u příležitosti 156. výročí narození T. G. Masa-
ryka, které se bude konat 7. března v 10 hodin u Pa-
mětní desky T. G. Masaryka, umístěné na budově Slez-
ské univerzity na Masarykově třídě. 
Vlajka pro Tibet. Dne 10. března si připomeneme 47. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase. 
Stejně jako v předchozích letech se i letos město připojí 
k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ a z radničního bal-
konu zavlaje tibetská vlajka.
Komise začala vybírat ředitele divadla. Výběrová 
komise města, která v současné době rozhoduje o no-
vém řediteli Slezského divadla, má za sebou první jed-
nací kolo. Z 8 kandidátů zatím vyřadila dva, kteří nedo-
dali úplné podklady a dva, kteří komisi nepřesvědčili 
svou koncepcí vedení divadla. Zbylé čtyři uchazeče čeká 
další kolo v polovině března. 

Informační centrum se stěhuje. Městské informační 
centrum se pravděpodobně od 1. dubna přestěhuje do 
prostor bývalého Střediska služeb školám (u konka-
tedrály). Důvodem je rekonstrukce současných pro-
stor MIC. Po rekonstrukci se MIC vrátí zpět a bude sídlit 
těsně vedle svého současného působiště. Od března se 
také začíná s rekonstrukcí budovy Hlásky. Radnici čeká 
oprava věže a nová fasáda.
Darujte krev. Transfúzní stanice Opava se obrací na 
všechny občany s prosbou, aby darovali krev či plazmu. 
Dárci se k odběrům krve mohou dostavit bez předcho-
zího objednání každé pondělí od 6 do 11 hodin a úterý 
od 6 do 15 hodin. Na základě předchozí telefonické 
nebo osobní domluvy v kartotéce TO (553 766 493) 
mohou přijít každý pátek od 6.30 do 7.30 hodin. Odběr 
plazmy je prováděn pouze na základě objednávky, a to 
ve středu, čtvrtek a pátek od 6 do 12 hodin. Transfúzní 
stanice se nachází v areálu Slezské nemocnice v Opavě. 

Dvě z dvanácti cen pro 
nejlepší žáky opavských 
škol si odnesly Karolína 
Holušová (vlevo) a Lucie 
Ondraschková (obě ZŠ 
Englišova). Na snímku 
s ředitelem ZŠ Englišova 
Janem Škrabalem.
Foto: Jan Šindler

Více než čtyři miliony korun 
na sport, kulturu a sociální 

projekty rozdělili na svém 
posledním zasedání opavští 
zastupitelé. Největší příspěvek 
získalo Centrum pro zdravotně 
postižené MSK a TJ Slezan 
Opava. Obě organizace získaly 
zhruba čtvrt milionu korun.
Zájem o granty byl jako každý rok 
vysoký. Například požadavky na 
příspěvek pro pořádání kulturních 
akcí či příspěvek na sportování 
mládeže trojnásobně převyšovaly 
možnosti grantového rozpočtu.

Úspěch letos sklízely hlavně zavedené 
a prověřené akce a organizace. Na spor-
tování dětí a mládeže dali politici téměř 
1,2 milionu korun. Největší podíl peněz 
získal TJ Slezan Opava, FK Slavia Opava 

a TJ Opava (všichni více než 200 tisíc 
korun). Mezi jednorázovými sportov-
ními akcemi se nejlépe vedlo žadate-
lům o příspěvek na Silesia bike marathon 
(100 tis. korun) a na 11. ročník Běhu 
o nejrychlejšího Opaváka (40 tis. korun). 
Na peníze dosáhli také kanoisté připra-
vující Mistrovství ČR žáků a dorostu ve 
sjezdu na divoké vodě (20 tis.) či třeba 
jezdecký oddíl připravující Velkou cenu 
Opavy v parkurovém skákání (100 tis.). 
Na reprezentaci města dostali příspě-
vek například plavec David Čech, který 
se znovu připravuje na překonání kanálu 
LaManche (tentokrát v obou směrech) 
či kulturista Jiří Kati, který se připravuje 
k útoku na medaili na MS v benschpress. 

Na kulturní činnost mládeže rozdě-
lili zastupitelé zhruba 700 tisíc korun. 
Příspěvky získaly například Bludný 

kámen (122 tis.), Středisko volného 
času (182 tis.), agentura Karla Kostery 
(50 tis.) či sdružení Elim (100 tis. korun 
na hudební zkušebnu). Z kulturních akcí 
podpořilo město 6. mezinárodní varhanní 
festival barokní hudby (100 tis.), student-
ský Majáles (60 tis.) či třeba divadelní 
ukázku vojenské obrany pevností u Mi-
lostovic (50 tis.). Na reprezentaci města 
dostalo příspěvek třeba Mendlovo gym-
názium (50 tis.), a to na akci Opava Can-
tat. V sociální kategorii uspěl kromě Cen-
tra zdravotně postižených například Fond 
ohrožených dětí (70 tis.). Na sociální 
granty dávají zastupitelé nejméně peněz, 
protože řadu sociálních aktivit (např. akti-
vit opavské Charity) podporuje město 
přímo ze svého rozpočtu.

Podrobné informace najdete na měst-
ském webu www.opava-city.cz.

Zastupitelé rozdělovali granty
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Rovných dvaadvacet dní bude 
trvat letošní Velikonoční 

jarmark, který pro vás připravilo 
město Opava ve spolupráci 
s olomouckou společností Fest 
Promotion. 

Od 27. března do 17. dubna – včetně 
Velikonočního pondělí – bude na Dol-
ním náměstí 40 stánků a pódium. Kromě 

stánků s rozličným zbožím zde bude 
umístěn i stánek s prodejem grilovaných 
specialit a zabíjačkových výrobků. Stánky 
budou otevřeny po celý týden, včetně 
sobot a nedělí, od 9 do 18 hodin. Od 
3. dubna budou vystupovat jak hudební 
či divadelní soubory z našeho regionu, tak 
celorepublikově známé skupiny. Každý 
návštěvník si může vybrat ze svého oblí-
beného žánru – folk, country, dechovka, 

cimbál. Na náměstí bude velikonoční ZOO, 
kulturní program bude obohacen o ukázky 
starých řemesel, soutěže pro děti.

Program Velikonočního jarmarku vám 
přineseme v příštím čísle Hlásky. 
Bližší informace budou také na infopa-
nelech na náměstí a na interneto-
vých stránkách firmy Fest Promotion 
www.velikonocnijarmark.cz.

Velikonoční jarmark se blíží

Město nechalo 
zdemolovat 
starou stolárnu
Bývalá stolárna Hoblík, která 
sousedila se Základní školou 
Ilji Hurníka, už nebude dál 
chátrat u řeky Opavy. Město 
ji nechalo v únoru zdemo-
lovat. Volný prostor by měl 
mimo jiné rozšířit sportovní 
zázemí školy. 
Dříve neužitečné pozemky 
získají nové využití a prostor 
by se tak zapojil do oddy-
chové části města. Demolice 
je součástí i dalšího – většího 
– plánu změn. Město chce 
totiž řešit parkování u ulice 
Nákladní, obnovit zelené plo-
chy v parku u řeky a dosa-
dit je. Kromě těchto změn 
připravuje ještě další drobné 
úpravy.

Opava opět hledá osobnost, 
která výrazným způsobem 

ovlivnila kulturní tvář města. Po 
roční přestávce bude radnice 
přijímat návrhy na udělení Ceny 
Petra Bezruče. 

Zatímco v předchozích letech udělovala 
radnice cenu každoročně, nyní ji poprvé 
udělí za dvouleté období. Jedná se o oce-
nění buď za dlouhodobé zásluhy o rozvoj 
kultury města, nebo o ocenění za mimo-

řádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu 
rozvoji kulturního života města a regi-
onu. Cena je udělována jednotlivým oso-
bám, kolektivům či institucím.

Posledním držitelem Ceny Petra Bezruče 
se stal talentovaný klavírista Lukáš Von-
dráček. Cenu obdržel v roce 2004, kdy 
Opava slavila 780. výročí města. V po-
sledních sedmi ročnících dominovali udí-
lením především hudebníci. (Kromě 
Lukáše Vondráčka získali cenu i dirigent 

a sbormistr Karel Kostera či sólistka Slez-
ského divadla Olga Procházková.) Mezi 
laureáty patří i režisér Bohdan Sláma, 
který loni získal řadu cen na mezinárod-
ních filmových festivalech za film Štěstí.

Návrh na ocenění mohou podávat 
občané města, kolektivy či instituce na 
území města městskému odboru prezen-
tace do 31. března. O udělení ceny pak 
rozhodnou zastupitelé a primátor ji předá 
v rámci festivalu Bezručova Opava.

Kdo získá Cenu Petra Bezruče?
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Den otevřených dveří. Mateřská škola Opava, Rie-
grova a Mateřská škola Opava, Otická zvou všechny 
rodiče a děti na den otevřených dveří, který bude pro-
bíhat 28. března od 7 do 16 hodin. 
Opava získala dotaci z programu EU. Řídící výbor 
programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko na 
svém zasedání 18. ledna rozhodl, že městu přidělí 
dotaci na projekt „Přípravná dokumentace cyklistické 
stezky Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice 
– Opava (státní hranice)“. Cílem projektu je zpracování 
vyhledávací studie, studie proveditelnosti a další pod-
kladové dokumentace. Opava bude na projektu spo-

lupracovat s Bran-
kou u Opavy, Oticemi 

a Powiatem Raciborskim. Celkové náklady budou maxi-
málně 893 tis. korun. Evropská unie se bude na rea-
lizaci podílet částkou 616 tis. korun, český státní roz-
počet 41 tis. korun a zbývající část nákladů pokryjí ze 
svých zdrojů nositel a čeští partneři projektu.
Mateřské centrum Sluníčko zahájilo provoz. Od 
1. března je v Mateřské škole na ulici 17. listopadu 
v Kylešovicích otevřeno nové mateřské centrum Slu-
níčko, jež je určeno nezaměstnaným maminkám a ma-
minkám s dětmi na mateřské dovolené. Po celou 
dobu provozu je přítomna učitelka, která je mamin-
kám k dispozici. Škola má k dispozici novou saunu. 
Podrobné informace vám podá ředitelka školy na tele-
fonu 553 623 042.
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Městem chodí okrskáři
O městské části a obvody se začali starat vybraní strážníci
Mají za sebou léta praxe, odslouženu řádku směn. Mají zkušenosti a výsledky. Šest vybraných městských 
strážníků se od letošního roku začíná starat o své obvody a městské části. Tento systém, který připomíná 
dobu prvorepublikových okrskářů, by měl být jedním ze způsobů, jak zvýšit bezpečnost ve městě.  

Městská policie začíná 
v každém obvodu zakládat 

strážní stanoviště, která budou 
okrskářům sloužit jako základny 
a zároveň i jako kontaktní 
místo, kde mohou lidé svého 
okrskáře najít. Obyvatelé 
čtvrtí tak budou moci strážníka 
navštívit, aniž by za ním museli 
až na centrálu MP v areálu 
bývalého vojenského gymnázia 
na Krnovské. Ve strážnicích 
budou navíc i schránky důvěry. 
Každý ze strážníků by brzy měl 
mít služební mobil, na kterém 
ho lidé z jeho okrsku mohou 
kontaktovat. Zatím strážníci 
přebírají vzkazy zanechané 
přímo na služebně městské 
policie.

První záchytná výspa se pomalu roz-
jíždí na ZŠ Edvarda Beneše (Václav 
Přibyl). V Kylešovicích by měla vznik-
nout služebna u točny trolejbusů 
(Vítězslav Doležal), další by mohla být 
v areálu Slezské nemocnice (Zbyněk 
Halátek).

Co systém přinese
Systém okrskových strážníků fun-
guje od roku 2000 například v Praze 
a strážníkům přináší výrazné výsledky. 
„Okrskáři vešli postupně i do povědomí 
mnoha občanů a v řadě lokalit se oby-
vatelé na „svého“ okrskáře obracejí 
s problémy, které se jich samotných 
nebo jejich okolí dotýkají, a to nejen 
na služebnách MP, ale i přímo v te-
rénu,“ konstatuje zpráva pražské MP 
o efektivitě okrskářů. „Smyslem této 
změny je, že určený strážník bude mít 
větší obraz o tom, co se v jeho oblasti 
děje. Bude mít pro tu oblast větší cit, 

snadněji vystopuje problémy, které se 
tam pravidelně opakují. Navíc bude 
přímo spolupracovat s městem a jed-
notlivými magistrátními odbory,“ říká 
šéf strážnického územního dohledu 
Zdeněk Zabloudil. „Chceme vědět, co 
občany zlobí a chceme jim pomáhat to 
řešit, změnit. Okrskáři budou mít i více 
času třeba lidem popsat, jak se jejich 
stížnosti řeší, kam jednotlivé případy 
dospěly,“ dodává. Zdeněk Zablou-
dil má na starosti střed města a už se 

na něj s konkrétními problémy obrátili 
třeba zástupci Slezského muzea.

Kromě vybraných šesti strážníků patří 
ještě do skupiny Ivo Špičák, který se 
o bezpečnosti ve městě baví na bese-
dách po opavských školách a který se 
zabývá prevencí kriminality. „Beseduji 
s dětmi o bezpečnosti na ulici, o cho-
vání doma, právním vědomí, připra-
vujeme se na dětské dopravní sou-
těže. Spolupracuji s českou policií 
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V roce 2005 řešili strážníci Městské policie 
Opava 13 603 přestupků. To je 37 přestupků 
denně, 296 přestupků za rok na strážníka 
(počítáno jen na strážníky v přímém výkonu 
služby, tj. 46 strážníků).
V 6 407 případech postačila k nápravě 
domluva, v 6 897 případech byla uložena blo-
ková pokuta, v 5 052 případech zaplacená na 
místě (tj. 73%) a v 1845 případech na místě 
nezaplacená. Celková výše uložených bloko-
vých pokut byla 1 616 100 Kč, při průměrné 
částce 234 Kč na jednu blokovou pokutu.Správ-
nímu orgánu bylo oznámeno 242 přestupků, 
policii bylo předáno 57 podezření ze spáchání 
trestného činu. 

V roce 2005 bylo řešeno 4 573 přestupků spo-
čívajících v porušení vyhlášky města o stání sil-
ničních motorových vozidel. Dále bylo řešeno 
7178 přestupků v dopravě spočívajících v poru-
šení místní úpravy silničního provozu – zákazy 
zastavení a stání.
Strážníci také od loňského roku pomáhají při 
ranních příchodech dětí do škol. Stráží a kont-
rolují přechody pro chodce, které jsou v těsné 
blízkosti škol a přímo se tak starají o bezpeč-
nost dětí. 
Pro větší mobilitu mají strážníci kromě auto-
mobilů i kola. Postupně dostávají digitální foto-
aparáty a diktafony, aby mohli snadněji doku-
mentovat přestupky. Ja
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a organizacemi, jako je Elim, Areka 
či Středisko volného času. Je to i ta-
ková snaha přiblížit uniformu dětem,“ 
vysvětluje. Počet šesti strážníků stara-
jících se o okrsky není konečný. Ředi-
tel MP Richard Szotkowski plánuje, 
že v další fázi okrskářského projektu 
budou obvody menší a přidělení stráž-
níci je pak budou snadněji kontrolo-
vat, procházet. Projekt pravděpodobně 
nebude mít okamžité výsledky – stráž-
níci nejdříve musí pečlivě poznat své 
části. Po nějaké době by však měl svůj 
přínos prokázat.

Strážnice proti domácímu 
násilí
Kromě okrskářů připravuje MP i další 
novinky. Městská policie by už neměla 
mít jen tvář pouličních strážníků, ale 
i lidí, kteří se budou snažit pomáhat 
například i v případech domácího násilí. 
„V současné době se pět z osmi ope-
rátorek kamerového systému připra-
vuje na kurz, který by je měl připravit 
tak, aby byly schopny pomáhat obě-
tem domácího násilí,“ konstatuje ředi-
tel MP Richard Szotkowski. Kromě toho 
se strážnice zaměří i na problémy pre-
vence kriminality dětí a mládeže. „Lidé 

Na titulní straně:
Strážnice MP Pavla 
Zahlová.

Vlevo:
Strážníci při nácviku 
sebeobrany.

Foto: Jan Šindler
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Jak MP kontaktovat? 
Telefonní číslo: 156

Velitel směny ve službě: 553 756 665
Operátor komunikačního systému: 553 756 657

Webové stránky: www.mp-opava.cz
E-mail: mestska.policie@opava-city.cz
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budou vědět, že pokud budou mít tako-
véto problémy, tak tady můžou mít na 
pomoc městskou policii,“ zdůrazňuje.

Obnova kamerového 
systému
Kamery městské policie hlídají hlavně 
centrum města. Pomáhají strážníkům 
uhlídat jak běžné přestupky, jakým je 
například nevhodně zaparkovaný auto-
mobil, tak i daleko závažnější porušo-
vání zákona. Strážníci díky kamerám 

například 
zadrželi několi-
kačlenný divoký 
zlodějský gang. 
„Letos bychom 
chtěli zahájit regene-
raci kamerového systému. 
Kamery se postavily před 
čtyřmi lety a za tu dobu 
už jako jiná podobná elek-
tronika poněkud zastaraly,“ 
konstatoval ředitel Szotkowski.

Přes den více strážníků
Na MP se změnil i systém, podle kterého 
slouží strážníci služby. Namísto dřívěj-
šího pravidelného střídání směn po sku-
pinách jsou teď strážníci nasazováni ope-
rativně podle dění ve městě. „Dřívější 
režim byl výhodný z hlediska plánování, 
ale neumožňoval reagovat na zvýšené 
nároky denních směn a sníženou nároč-
nost nočních směn,“ říká ředitel MP.

Petr MuchaPetr Mucha

ředitel MP 
Richard Szot-
kowski

zástupce ředi-
tele MP Petr 
Borunský

Ivo Špičák, 
preventista 
kriminality
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JAK SE ŽIJE

Nejstarší žena
Opavska
slaví 102 let

Je nejstarším člověkem žijícím na Opavsku. Marie 
Kohoutková oslavila poslední únorový den sto druhé 

narozeniny. Navzdory vysokému věku je čiperná, dobře 
naladěná a v lepší kondici než řada výrazně mladších 
seniorů. „Je komunikativní, aktivní, má spoustu zájmů,“ 
říkají o ní sociální pracovnice z domova důchodců na 
Rybářské ulici, kde teď stařenka žije.

Narodila se 29. února 1904, tedy v přestupném roce. V mládí pracovala 
u sedláka v Milostovicích. Po svatbě se s manželem usadila ve Zlíně, pra-
covala u Bati a na Opavsko se vrátila po manželově smrti. Žila v Milos-
tovicích v domě svého syna a společně se svými pěti vnuky sdílela patro 
rodinného domu. Až do třiasedmdesáti let „chodila do řepy“ ve stěbořic-
kém JZD. Na odpočinku si pak našla další zálibu: starala se o jaktařský 
hřbitov. Pečovala například o hroby, o které se už nikdo jiný nestaral.

Rodina žila pohromadě až do stých stařenčiných narozenin. Pak ale 
musel její syn Vladislav Mička na druhou operaci kyčle, a ukázalo se, že 
další péči – srovnatelnou s tou dosavadní – zajistí Marii Kohoutkové lépe 
v opavském domově důchodců. „Doma by mi už jináč nemohli nic udělat. 
A tady jsem spokojená,“ říká Marie Kohoutková.

„Za maminkou jezdíme každý týden, zima nezima. Někdy se zastavíme 
i přes týden. Vozíme ji kávu, cukr, oplatky. Dříve i nějakou tu kořalku, 
ale to teď už moc ne,“ říká její syn Vladislav Mička. „Dodneška nepoužívá 
žádné tabletky a donedávna měla jako prášek jenom štamprlík. Maminka 
se totiž lihovinám nevyhýbala. Každý měsíc si vypila tak půl litru lihoviny, 
někdy si dala i pivo,“ popisuje její dřívější zvyky.

Navzdory tomu, že měla Marie Kohoutková jediného syna, rovnala by se 
dnes velká rodinná oslava malé svatbě. „Má pět vnuků, patnáct pravnou-
čat a čtrnáct prapravnoučat,“ vypočítává potomky její snacha Věra Mič-
kalová. Poslední prapravnučka se narodila letos v únoru.

V poslední době se už Marie Kohoutková nemůže pohybovat tak dobře 
jako dříve. Brání jí v tom poranění zad. Neubírá jí to však v zájmu o dění 
v rodině, ve vesnici, ve světě. Vyptává se blízkých, známých i návštěv 
dalších klientů, sleduje televizní zprávy. „Má stále ještě dobrou paměť. 
Pamatuje si, co se dělo a děje ve vesnici, v rodině a vyptává se nás na 
všechno,“ říká Věra Mičková. „Už za mnou byli všichni vnuci. Ten nej-
mladší byl nedávno v Rusku, kde zamrzl a nemohl se dostat do Opavy. 
A byl tam čtrnáct dní bez zásob,“ říká Marie Kohoutková.

Také ji neopouští chuť k jídlu. Kromě pravidelných káv a sladkostí patří 
k občasným nočním nájezdníkům spíží. „Někdy, když nemůžu spát, tak 
vstanu a pro něco vyrazím,“ usmívá se.

Sto druhé narozeniny oslavila jak v rodinném a domovním kruhu, tak 
s gratulanty z Moravskoslezského kraje a města. Jejími narozeninami 
ale rodinné výroční události nekončí. Další velké výročí by mohlo rodinu 
čekat příští rok. Manželé Mičkovi se totiž blíží k šedesáti letům společ-
ného života v manželství a příští rok v únoru by je mohla čekat diaman-
tová svatba.



99

•••••••Hláska

9

Hláska •••••••



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 3. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
  2. 3 18.00 JEZINKY BEZINKY sk. O
  4. 3. 10.00  DALIBOR sk. D
  4. 3. 19.00 VŠE O ŽENÁCH uzavř. předst.
  5. 3. 19.00 DALIBOR sk. P
  6. 3. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy
  7. 3. 19.00 DALIBOR sk. 1
  8. 3. 19.00 TULÁK sk. 2
  9. 3. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 9
10. 3. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 4
11. 3. 19.00 TOSCA sk. 7
12. 3. 17.00 NORMA – na domácí scéně naposled! mimo 

50% sleva pro seniory.
14. 3. 18.00 JEZINKY BEZINKY sk. S
15. 3. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy
17. 3. 10.00 POPELKA pro školy
18. 3. 17.00 TULÁK mimo
19. 3. 14.00 O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU 
 16.30 A VĚTRNÍKU mimo
20. 3. 10.00 POPELKA pro školy
21. 3. 19.00 TULÁK sk. 5
22. 3. 10.00 POPELKA pro školy
23. 3. 19.00 DALIBOR sk. 6
24. 3. 19.00 MARNÁ OPATRNOST sk. 3

aneb Špatně hlídaná dcera
25. 3. 10.00 SLIBY CHYBY sk. D
26. 3. 19.00 SLIBY CHYBY – premiéra sk. P
27. 3. 19.00 TOSCA sk. M
28. 3. 19.00 SLIBY CHYBY sk. 1
29. 3. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 2
30. 3. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy
31. 3. 19.00 SLUHA DVOU PÁNŮ mimo

KINO MÍR
  2. 3. – 5. 3. 17.30 DOMINO
  20.00 DOMINO
  6. 3. – 8. 3. 17.45 FINTY DICKA A JANE
  20.00 FINTY DICKA A JANE
  9. 3. – 12. 3.  17.45 ZATHURA VESMÍRNÉ 
   DOBRODRUŽSTVÍ
  9. 3. – 12. 3. 20.00 PANIC JE NANIC
13. 3., 15. 3. 17.45 PANIC JE NANIC
13. 3., 15. 3. 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
16. 3. – 22. 3. 19.00 MNICHOV
23. 3. – 26. 3.  17.45 EXPERTI
  20.00 EXPERTI
27. 3. – 29. 3. 17.45 CO JE ŠEPTEM...
27. 3. – 29. 3. 20.00 ŽÍT PO SVÉM
30. 3. – 5. 4. 17.45 RAFŤÁCI
  20.00 RAFŤÁCI

KINO ELEKTRA
  2. 3. – 5. 3. 20.00 HOOLIGANS
  6. 3. – 8. 3. 20.00  MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
13. 3. – 15. 3. 20.00 DĚJINY NÁSILÍ
16. 3.   20.00 KING KONG
17. 3. – 19. 3. 19.00 KING KONG
17. 3. – 19. 3.  17.30 STRAŠPYTLÍK
20. 3. – 23. 3.  20.00 SAW 2
23. 3.   20.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
24. 3. – 26. 3. 17.30 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
27. 3. – 29. 3.  20.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
24. 3. – 26. 3. 20.00 OBCHODNÍK SE SMRTÍ
28. 3. – 29. 3. 18.00 KARCOOLKA
30. 3. – 2. 4. 20.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
   PLÁCAČKOU A ČEPICÍ

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
 PROJEKT 100
  2. 3.  17.30 DÍTĚ – Belgie, Francie 2005. Režie: Jean-

-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.
  6. 3.  17.30 KŘIŽNÍK POTĚMKIN – SSSR 1925. Režie: 

Sergej Michajlovič Ejzenštejn. 
13. 3. 17.30 KDYBY... – VB 1968. Režie: Lindsay Ander-

son. 
16. 3. 17.30 THX 1138 – USA 1971. Režie: George Lucas.
20. 3. 17.30 AŽ PŘIJDE KOCOUR – ČSSR 1963. Režie: 

Vojtěch Jasný.
23. 3. 17.30 MOTOCYKLISTICKÉ DENÍKY – Brazílie 

2004. Režie: Walter Salles.
27. 3. 17.30 NA VÝCHOD OD RÁJE – USA 1955. Režie: 

Elia Kazan.
30. 3. 17.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY – Francie 1991. 

Režie: Krzysztof Kieślowski.

KLUB CLASSIC NO. 5
Hálkova 32, Opava–Kateřinky, tel.: 776 185 199
FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT 2006
13. 3. 16.00 DŘÍVE NEŽ SE SNESU K ZEMI (Německo)
 17.00 NADE VŠÍ POCHYBNOST (Chorvatsko, 

Nizozemí, Srbsko a Černá Hora)
 18.00 KECY?! (Švédsko)
 19.20 KREV MÉHO BRATRA (USA)
14. 3. 16.00 ČEČENSKÁ POHLEDNICE (Švýcarsko)
 17.40 MOST NA DRINĚ (Belgie)
 18.15 ZTRACENÉ DĚTI (Německo)
 20.10 TRABLE S EKZÉMEM (Nizozemí)
 20.35 VIERKA (ČR)
15. 3. 16.00 DŽÍNY Z ČÍNY (USA)
 17.40 ŘEKNI AMEN (Izrael)
 19.00 ŠADJA (Izrael)
 20.00 TOMEK (Polsko)
 20.40 ODE ZDI KE ZDI (Dánsko)
16. 3. 16.00 ČLOVĚK PROTI HYSTERII (ČR)
 17.00 ZUŘIVOST (Dánsko)
 17.20 VO CO DE? (Německo)
 19.00 BÍLÝ TEROR (Švýcarsko, Francie, Německo)
 20.40 RÁJ MNE NEMINE (Nizozemí)
  
VÝSTAVY

GUSTAV AULEHLA. Kabinet fotografie DU. Vernisáž 2. 3. 
v 17 hod. Dům umění. Od 3. 3. do 23. 4.
JIŘÍ SOPKO – OBRAZY. RECORD (instalace v oratoři 
DU). Vernisáže 9. 3. v 17 hod. Dům umění. Od 10. 3. do 
23. 4.
VÝSTAVA DĚL ZDEŇKA BENEŠE. Galerie Za Oponou, Slez-
ské divadlo. Otevřeno během divadelních představení a také 
ve St, Pá, So, Ne od 16 do 18.30 hod. Do 19. 3.
VÝSTAVA DĚL AUTORŮ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO REGI-
ONU. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Od 20. 3.
OBRÁZKOVÉ POZDRAVY. Výstava výtvarných prací dětí 
z Thajska a Opavy. Pořádá ADRA, www.casd.cz/opava. Ver-
nisáž 17. 3. v 16 hod. OC Silesia. Do 9. 4.
ADRA PRO SUMATRU. Výstava fotografií. Galerie Optik 
Jamnický, Solná 5. Pořádá ADRA, www.casd.cz/opava. Do 
30. 4. – Po–Pá: 8.30–18 hod. 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
TAJEMNÝ SVĚT LIŠEJNÍKŮ. Ve spolupráci s Muzeem gale-
rií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1.
LOUTKÁŘSKÝ SVĚT II. Amatérské loutkářské soubory 
v severní části střední Moravy po roce 1945 do součas-
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nosti. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Vernisáž 21. 3. 
v 17 hod. – Světový den loutkového divadla.
REPOETITORIUM PŘEMYSLA RUTA, OTAKARA KAR-
LASE A KARLA ČAPKA – VÝSTAVA KNIHY POESIE A TY-
POGRAFIE. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Památník 
Petra Bezruče, Ostrožná 35. Vernisáž 2. 3. v 18.30 hod.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN. Přírodní kompozice. Arbo-
retum Nový Dvůr – výstavní hala.
SKUPINA X. Arboretum Nový Dvůr – výstavní hala.
DOKLADY O ZALEDNĚNÍ NA OPAVSKU. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Do 26. 3.
O. LASKE – LOĎ BLÁZNŮ. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Od 28. 3.

BLUDNÝ KÁMEN, o.s.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, 
tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, 
www.sca-art.cz/duopava
3. 3.  LIMBO. Jazzový koncert ve spolupráci s Jaz-

zovým klubem při Matici slezské. Vinárna 
U Přemka.

23. 3.  FACE OF THE BASS. Jazzový koncert ve spo-
lupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské.

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
4. 3.  RODINNÉ KONSTELACE – seminář. Vede 

M. Hrabánek a J. Petrečková. Přihlášky v Ho-
los centru. SZŠ, Dvořákovy sady 2.

24. 3. – 26. 3. REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – seminář. 
Vede mistr reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

25. 3. – 26. 3. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – seminář. Vede 
M. Hrábánek. 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
1. 3.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM 

JAZYCE PRO ZŠ. Pro vítěze školních kol.
2. 3.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM 

JAZYCE PRO SŠ. Pro vítěze školních kol.
2. 3.  OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY 

PRO ZŠ, KATEGORIE D. Pro vítěze školních 
kol.

6. 3. – 10. 3. SPORTOVNĚ-TECHNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR. Možnost jednodenního přihlášení. 
Přihlášky – tel.: 553 712 821 nebo techni-
ka@svcopava.cz – Jiří Sedláček.

14. 3. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYM-
NASTICE čtyřčlenných dívčích družstev 1.–9. 
tř. ZŠ. ZŠ Vrchní.

15. 3.  KERAMICKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ. 6 lekcí, 1 
lekce 3 hodiny. V ceně keramická hlína, glazo-
vání, vypalování. Přihlášky – tel.: 553 712 821 
nebo estetika@svcopava.cz – A. Vajdová.

16. 3. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYM-
NASTICE čtyřčlenných chlapeckých družstev 
1.–9. tř. ZŠ. ZŠ Vrchní.

17. 3.  MATEMATICKÝ KLOKAN – školní kolo sou-
těže.

17. 3.  OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK – první kolo sou-
těže dětských lidových zpěváků. Při-
hlášky do 15. 3. – tel.: 553 712 821 nebo 
estetika@svcopava.cz – p. Wenzelová.

18. 3. 15.00 DOMEČKY V ČASE – RENESANCE. Zábavné 

odpoledne pro rodiče s dětmi. SVČ, Jasel-
ská 4.

20. 3.  9.00 DOMEČKY V ČASE – RENESANCE. Pro pře-
dem přihlášené MŠ a ZŠ, tel.: 553 712 821 – 
p. Vajdová.

22. 3. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE V SILOVÉM VÍCEBOJI 
chlapců a dívek SŠ. MGO.

23. 3.  OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
pro ZŠ.

23. 3. – 29. 3. OKRSKOVÁ KOLA VE VOLEJBALU DÍVEK 
6.–9. tř. ZŠ. Určené ZŠ.

24. 3.  OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
v Loutkovém divadle.

24. 3. 17.00 FINÁLOVÝ VEČER OKRESNÍHO KOLA 
RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Vystoupí tři nejlepší 
recitátoři z každé kategorie a hosté. Loutkové 
divadlo.

25. 3. 14.30 UFOBAL. Ufouni a mimozemšťané, přijďte 
si zahrát fotbal z Marsu s létajícími talíři. Pro 
jednotlivce i školní družstva. SVČ, Jaselská 4.

29. 3.  OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 
pro ZŠ.

  
LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
  5. 3. 10.00 a 16.00 CHLAPEC MAUGLÍ.
12. 3. 10.00 a 16.00 AFRICKÁ POHÁDKA.
13. 3.  9.00 a 10.30 AFRICKÁ POHÁDKA – pro MŠ a ZŠ.
19. 3. 10.00 a 16.00 VESELÉ JARO S PEJSKEM A KO-

ČIČKOU.
24. 3. 17.00 FINÁLOVÝ VEČER SOUTĚŽE V DĚT-

SKÉ RECITACI.
26. 3. 10.00 a 16.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ.
31. 3. – 2. 4.  REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUT-

KÁŘSKÝCH SOUBORŮ.

SEV AREKA
akreditované pracoviště ČSOP, Sněmovní 2, Opava, 
tel.: 553 623 988, 608 525 115, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
3. 3.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve starém domě
9.00–16.00  v nových prostorách.
6. 3. – 8. 3.  JARNÍ HRÁTKY – stolní hry, výrobkování, 

čajový dýchánek. Pro zájemce od 13 do 19 
let. 

15. 3.  8.00 ZASEDÁNÍ OZDM. 
19. 3. 15.00 VÝUKA ŽIDOVSKÝCH TANCŮ s Tomem. 
20. 3. – 24. 3. Programy EVVO – STAVBA PŘEHRADY – 

pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ. STU-
DÁNKOVÁ VÍLA – pro žáky 1. stupně ZŠ. 
V rámci světového Dne vody (22. 3.). 

30. 3. – 2. 4. HLEDÁNÍ ŽIDOVSKÉ HISTORIE, TENTO-
KRÁT V PRAZE. Pro zájemce od 15 do 20 let 
(návštěva divadla, kina, synagog, Židovského 
muzea, besedy a setkání).

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 724 216 492
15. 3. 10.00–17.00 UBROUSKOVÁ TECHNIKA TROCHU 

JINAK. Inspirace, jak si vyzdobit inte-
riér bytu. 

21. 3. 15.00–18.00 MALOVÁNÍ NA TEXTIL pro začáteč-
níky i pro děti od 12 let. 

22. 3. 13.00–18.00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ konturo-
vou technikou a technikou vodových 
solených ploch. Pro úplné začátečníky, 
mírně pokročilé i děti od 12 let.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

ART IMAGE ASSOCIATION
Minicentrum vizáže a jógy, Pekařská 21, Opava, 
tel.: 777 152 020 (p. Střílková), 777 070 158 (p. Klogner)
11. 3.  KURZ OSOBNÍHO LÍČENÍ s doladě-

ním barev oděvu, účesu a doplňků.
25. 3. 10.00–16.00 RODINNÉ KONSTELACE – harmoni-

zace vztahu k rodině. Nutná rezervace.
CVIČENÍ JÓGY: Po–Pá: 14–15.30, 16–17.30, 18–19.30 
hod. Po domluvě i v jiných časech.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Letní semestr Univerzity třetího věku. Přednášky z cyklu 
OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM ROKEM FYZIKY 2005 (pro 
předem přihlášené).
2. 3. 16.25 PROČ JE PROSTOR ZAKŘIVENÝ ANEB EIN-

STEIN A GRAVITACE. Přednáší Petr Slaný.
9. 3. 16.25 GRAVITAČNÍ VLNY – DALŠÍ OKNO DO 

VESMÍRU. Přednáší Jan Schne.
16. 3. 16.25 RENTGENOVÁ ASTRONOMIE A EXPE-

RIMENTÁLNÍ TRESTY OBECNÉ TEORIE 
RELATIVITY. Přednáší Gabriel Török.

23. 3. 16.25 ŽIVOT VE VESMÍRU. Přednáší Martin Petrá-
sek.

30. 3. 16.25 POČÍTAČE A FYZIKA. Přednáší Stanislav 
Hledík.

21. 3.  3. PRŮMYSLOVÁ KRAJINA – konference (3. 
ročník). Pořádá Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje a Slezská univerzita. Témata: 
Využití alternativních energetických zdrojů 
a Rozvoj venkova a jeho vliv na krajinu. Aula 
rektorátu, Na Rybníčku 1. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY
6. 3. 15.00 Beseda s Břetislavem Tůmou a Jiřím Germa-

ničem – HISTORIE A SOUČASNÁ ČINNOST 
OBCHODNÍ KOMORY. Klub důchodců, Masa-
rykova tř. 25. Pořádá Vlastivědná vzdělávací 
společnost StOpa

8. 3. 18.00 Přednáška O FENG SHUI A UMĚNÍ BYDLET. 
Lektorka – Jitka Nešutová. Čajovna U Kon-
vičky, Čapkova 13.

14. 3. 16.30 ČLENSKÁ SCHŮZE OPAVSKÉHO ODBORU 
MATICE SLEZSKÉ. Aula CSVŠ, Beethovenova 
1. Pořádá Matice slezská.

15. 3.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný ast-
8.00–15.00  rolog E. V. Havelka v Astroapatyce na Vrchní 

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

17. 3. 17.30 DĚTI ROK PO TSUNAMI – cestopisná beseda 
s promítáním. Pořádá ADRA, o.s. Pathfinder 
a Klub zdraví. Klubovna Na Rybníčku 60.

20. 3. 15.00 MYSLIVOST V NAŠEM REGIONU – beseda 
s Českomoravskou mysliveckou jednotou. 
Klub důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá 
Vlastivědná vzdělávací společnost StOpa.

22. 3. 18.00 Přednáška O ENERGII PENĚZ. Přednáší 
T. Gřešek. Čajovna U Konvičky, Čapkova 13.

27. 3. 10.00 POCHODY SMRTI – NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ. 
Dokumentární videosnímek a beseda s Andě-
lou Dvořákovou, předsedkyní ČSBS. Aula Slez-
ské univerzity, Na Rybníčku 1. Pořádá: ČSBS, 
ČSOL, Slezská univerzita a Matice slezská.

27. 3. 18.00 Zahájení KURZU ALFA. Téma: Je křesťanství 
nudné, nepravdivé a zbytečné? Pořádá Křes-
ťanské centrum – CESAREA, Olomoucká 24, 
tel.: 553 628 919, cesarea@quick.cz. 

 1. 4. 16.00 JIHOVÝCHODNÍ ASIE – cestopisná beseda 
s promítáním. Pořádá ADRA, o.s. Pathfinder 
a Klub zdraví. Klubovna Na Rybníčku 60.

 1. 4.  Celodenní fotografický WORKSHOP AKT – 
BULVÁR. Přihlášky do 24. 3. – tel.: 774 956 556, 
607 110 628, Petr.Turek@seznam.cz. Pořádá 
Fotografický ateliér Turek. 

duben–květen Dvouměsíční KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE. 
Informace a písemný materiál osobně: Foto-
grafický ateliér, Petr Turek, Zacpalova 13 nebo 
tel.: 774 956 556, 607 110 628, Petr.Turek@-
seznam.cz, www.petrturek.cz. Pořádá Foto-
grafický ateliér Turek a Studio VIZE-X.

každé úterý  PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD – 
15.30  přednáška. Baby club Kačka, LRC Englišova, 

Vlasta Kotová, tel.: 775 327 179.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
3. 3. 18.00 VYSTOUPENÍ EVY HENYCHOVÉ – RECITÁL. 

Kostel CCE, Lidická 2. Pořádá agentura Jansta.
6. 3.  SETKÁNÍ KOLEDNÍČKŮ NA LEDĚ. Bruslení
11.00–12.30  zdarma pro koledníčky a vedoucí skupinek 

Tříkrálové sbírky 2006. Zimní stadion. Ke 
vstupu opravňuje keramická placka Tříkrálové 
sbírky 2006. Pořádá Charita Opava. 

10. 3. 19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER spojený s oslavou 
MDŽ. Kavárna zimního stadionu. Předprodej 
vstupenek: OV KSČM Opava, Mostní 70. Info: 
553 732 382, 553 619 400.

11. 3. 14.30 SLOVÁCKÁ DECHOVKA HRADČOVJANKA. 
Pořádá agentura Mazel. Kino Mír.

15. 3. 19.00 KONCERT INSTRUMENTÁLNÍHO TRIA 
ARCANUM TRIO z Varšavy. Vystoupí: Zuzana 
Sawická – harfa, Agnieszka Karwovská – 
flétna, Urszula Lada – viola. V programu zazní 
skladby světových mistrů jako jsou: M. Ravel, 
C. Debussy, W. Lutoslawski, J. Cras, J. Ibert, B. 
Andreás. Minoritský klášter. Pořádá Agentura 
Kostera.

23. 3. 18.00 POCTA MOZARTOVI – koncert. Zazní auto-
rovy sonáty v podání studentů klavírního oddě-
lení CSVŠ. Koncertní aula Církevní střední var-
hanické školy, Beethovenova ul. Pořádá CSVŠ.

27. 3. 18.00 KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY. Pořádá 
ZUŠ V. Kálika. MDKPB.

28. 3. 19.00 MORAVA. Legendární projekt jazzového pia-
nisty Emila Viklického a zpěvačky Zuzany Lap-
číkové. Sněmovní sál minoritského kláštera. 
Sedmý abonentní koncert SMO a SVU Talent.

31. 3. 18.00 JARNÍ KONCERT – písňová tvorba hudebního 
velikána Franze Schuberta. Vystoupí Petr Urbá-
nek – basbaryton, klavírní doprovod Nenko 
Slavova. Koncertní aula Církevní střední varha-
nické školy, Beethovenova ul. Pořádá Agentura 
Kostera.

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
1. 3.  17.00 3. kolo MEZIPODNIKOVÉ BOW-

LINGOVÉ SOUTĚŽE – 3. liga.
4. 3., 11. 3.,   20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA.
18. 3., 25. 3.
6. 3. – 9. 3.  od 10.00 PRÁZDNINOVÁ SLEVA BOWLINGU. 

Celý den. 
13. 3., 14. 3. 16.00 4. kolo MBS – 1. liga, 2. liga.
13. 3. 17.00 4. kolo MBS – 3. liga.
18. 3. 10.00 JOSEFOVSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI. 

Přihlášky do 17. 3.
20. 3., 21. 3. 16.00 5. kolo MBS – 1. liga, 2. liga.
22. 3. 17.00 5. kolo MBS – 3. liga.
27. 3., 28. 3. 16.00 6. kolo MBS – 1. liga, 2.liga.
29. 3. 17.00 6. kolo MBS – 3. liga.
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HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
4. 3.   BK Opava – BK J. Hradec. II. liga – basket-

bal muži – základní část.
4. 3.  20.00 Medvědi Malé Hoštice – Slavie Havířov. 

II. liga futsalu.
5. 3. 10.00 BK Opava – BSK České Budějovice. II. liga 

– basketbal muži – základní část.
11. 3. 20.00 Medvědi Malé Hoštice – VŠB Ostrava. II. 

liga futsalu.
25. 3. 10.00 MISS AEROBIC TOUR 2006. S Věrkou 

Macoškovou.
Možnost pronájmu hrací plochy pro veřejnost: 553 759 340.
  
SPORTOVNÍ AKCE

TARRAGONA FITNESS, Krnovská 69. Břišní tance začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí a děti (od dubna), tel.: 737 906 730, 
604 676 991. Power jóga – Čt: 19–20 h., tel.: 728 742 494. 
Aqua fitness – Čt: 18.30–19.30 h., tel.: 777 615 598. Stop 
obezitě – St: 17.30–18.30 h., tel.: 777 615 598.

CVIČENÍ S VĚROU MACOŠKOVOU, tělocvična zimní sta-
dion, Zámecký okruh, www.fitklubperfekt.cz. Aerobic class – 

Po: 19–20 h., P-class – Út: 18–19 h., Nike dance aerobic – 
19–20 h., P-class – Čt: 19–20 h.

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ ŠRÁMKOVA. P-class – Út: 
19–20 h., Pilates – Čt: 19–20 h.

FIT KLUB PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ, Sady svobody 4, 
tel.: 553 711 333, www.fitklubperfekt.cz. Kick box aerobic – 
Po, Čt: 17.30–18.25 h., Ne: 16.30–17.25 h., Step interval – 
Po, Pá: 16.30–17.25 h., St: 17.30–18.25 h., Body styling – Po, 
Út, Čt, So, Ne: 8.30–9.25 h., Po, Út, St, Čt: 19.30–20.25 h., 
Út, Pá, Ne: 17.30–18.25 h., Út, Čt: 15.30–16.25 h.

SPORT KLUB PERFEKT OPAVA, Sady svobody 4, tel.: 
721 080 155. Flexi bar – Po: 15.30–16.25 h., Út: 18.30–19.25 
h., St: 16.30–17.25 h., Power jóga – Po: 16.30–17.25 h., Út: 
8.30–9.25 h., St: 19.30–20.25 h. (začátečníci), Čt: 17.30–
18.25 h., Pá: 18.30–19.25 h., Ne: 17.30–18.25 h., Fit ball – 
Po: 18.30–19.25 h.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA, Válečkova 16, tel.: 
605 962 095, 723 848 320. Mámo, pojď si hrát s kamarády 
(1–5 let), Hudební školička (2–5 let), Setkání dvojčat a x-čat – 
7. 3. v 15 h., Maminko, víš proč mi to nejde? – posezení s psy-
choložkou p. Quisovou – 21. 3. od 16 h.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpoví-
dají oznamovatelé akcí.

13

Hláska •••••••

Pomůcka:
intka, mastos, 

Ohr
Důlní skrývka Průsek dvou 

stěn tělesa
Rýpavý člověk 

(řídce) Nuže
Armádní 

tělových. klub 
(zkr.)

Pěvec žalmů 
(expr.)

Dusíkatá 
organ. 

sloučen.
Sekáč (zastar.) Lenošiti (méně 

často)
Zámezí ve 

sportu Citosl. odporu Opavské 
pneuservisy Glycerid

Bývalé 
laciné sloven. 

cigarety

Německy 
„ucho“

Nařezat tupou 
pilkou Tečka

Mužovo Jen málo 
(2 slova)

1. DÍL
TAJENKY

Slaná 
minerálka

Zákazník Zásah jezdce 
otěžemi

Vyšší uhlovodík Zápasiště

Indický 
spisovatel

Řím.čísl. 1601 Pracovní 
porada

Německy 
„mrtvý“

Staroarmén. 
město

Část košile Osmažení 
(mn.č.)

Běžecké 
povrchy
Antická 
nádoba

Postava Šplhavý pták

Předehřívač 
plynů Ženské jméno 

(1.6.)
Vyznavačka 

boha Inků Inti Nářečně strýc
Pomoc

Vydržet

Sloven.zvr. 
zájmeno Ještěr (leguán)

Domácky 
Oliver Rusky „káva“

Mycí přípravek
Město na Irtyši Černoch 

z Ghany

SPZ Plzně-jih Africký veletok

Část obce Nový 
Kramolín

Starořec. 
filozof Menší plavidlo

United Nations Asij. stolní hra

2. DÍL
TAJENKY

Pobídka Kyselým 
způsobem Rýnský člun

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás křížovku, která je navíc spojena s možností získat výpravnou publikaci. Pokud 
se chcete naší soutěže o tři publikace zúčastnit, pošlete nám do 17. března správné znění tajenky na adresu: Magis-
trát města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo nám tajenku zašlete e-mailem na adresu 
hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete odevzdat i na podatelně magistrátu.

Text k dnešní křížovce: Povídá blondýnka sousedce: „Přihlásila jsem synka do šachového kroužku, ale moc se mu tam 
nelíbí.“ (Dokončení v tajence křížovky.)
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Jarní koncerty Agentury Karla 
Kostery. V rámci mezinárod-
ních Harfových dnů Ostrava 2006 
vystoupí v Opavě na mimořád-
ném koncertě polské instrumen-
tální trio ARCANUM TRIO z Varšavy. 
V programu zazní skladby světo-
vých mistrů, jako jsou: Maurice 
Ravel, Claude Debussy, Witold Luto-
slawski, Jeann Cras, Jacques Ibert, 
Bernard Andreás. Koncert se usku-
teční ve středu 15. března v 19 
hodin v sále minoritského kláštera 
v Opavě. Další akcí je Jarní koncert, 
na kterém posluchači uslyší ojedi-
nělou písňovou tvorbu hudebního 
velikána Franze Schuberta. Účin-

kuje opavský pěvec Petr Urbánek 
– basbaryton, za klavírního dopro-
vodu Nenko Slavova. Koncert pro-
běhne v Koncertním sále Církevní 
střední varhanické školy na Beetho-
venové ulici v pátek 31. března 
v 18 hodin. 
Univerzita nabízí kurzy starším 
občanům. Slezská univerzita orga-
nizuje další kurzy pro starší občany, 
a to v rámci Univerzity třetího věku. 
V období od března do června půjde 
zejména o kurzy počítačové gra-
motnosti (pro začátečníky, mírně 
pokročilé a pokročilé). Univerzita 
vychází vstříc také zájemcům, kteří 
by se rádi detailně seznámili s ob-

sluhou mobilního telefonu. Těm je 
určen jednoměsíční březnový kurz. 
Podle zájmu je možno uskutečnit ho 
ještě v dubnu. Mobil přitom bude 
organizátory kurzu účastníkům 
v době výuky zapůjčen. Univerzita 
ještě seniorům nabízí kurzy cizích 
jazyků. Kurzy angličtiny a němčiny 
jsou nabízeny ve dvou úrovních: 
jak pro začátečníky, tak i pro mírně 
pokročilé. Učebnice a výukové 
materiály zajišťuje pořadatel kurzu. 
Výuka všech kurzů bude probíhat 
v prostorách univerzitní budovy na 
Olbrichově 25. Senioři, kteří by měli 
zájem některý z kurzů navštěvo-
vat, mohou kontaktovat přímo pra-

Den prů-
vodců měl 
u Opavanů 
úspěch
Na prohlídku 
městem se 
zasvěceným 
výkladem se třetí 
únorový víkend 
vydaly desítky 
lidí. Akci při-
pravilo Městské 
informační cen-
trum v rámci 
Mezinárodního 
dne průvodců. 
Kladné ohlasy 
lidí vedly měst-
ské centrum 
k myšlence, že 
by podobnou akci 
připravilo ještě 
na letošní léto.
Foto: Jan Šindler

Jeden výtečný dokumentární 
film za druhým. Od třináctého 

března se v klubu Classic No. 5 
rozeběhne už šestý ročník 
mezinárodního festivalu Jeden 
svět. 

Festival dokumentárních filmů se 
výrazně věnuje lidským právům, jejich 
omezování, ale i naplňování. „Jeden 
svět není pouze svědectvím o lidském 
utrpení. Je také poselstvím o síle sou-
náležitosti a o vůli vzepřít se násilí 
a bezpráví, je posilou lidské důstojnosti, 
víry a naděje,“ říká Václav Havel, který 
zaštítil festival na republikové úrovni.

Opavský festival pořádá Institut tvůrčí 
fotografie SU a záštitu nad ním převzal 
primátor Zbyněk Stanjura a hejtman 
Moravskoslezského kraje Evžen Toše-

novský. „Také letošní nabídka je velmi 
široká a postihuje témata násilí ve 
světě, migrace, ekologie, náboženské 
nesnášenlivosti, chudoby, postavení 
žen v současných kulturách atd. Pro-
tože jen málo z uvedených filmů najde 
své místo ve vysílacím schématu tele-
vizního vysílání, mají tak diváci příleži-
tost vidět, jakým směrem se ubírá svě-
tový dokumentární film,“ zve na festival 
zástupce vedoucího Institutu tvůrčí 
fotografie Jiří Siostrzonek.

„Jsem přesvědčen, že dokumentární 
film zažívá renesanci tvorby i zájmu 
diváků. Důkazem je návštěvnost na 
festivalech Jeden svět nebo na festi-
valu dokumentárních filmů v Jihlavě,“ 
říká Jiří Siostrzonek. „Tyto filmy reflek-
tují svět v jeho skutečné a pravdivé 
podstatě a tvoří protiváhu fiktivnímu, 

virtuálnímu světu hraných filmů, médií 
atd.,“ zdůrazňuje. 

Festival potrvá až do 17. března. Dopo-
ledne budou probíhat projekce pro 
základní a střední školy. Odpoledne je 
vyhrazeno veřejným projekcím. Sou-
částí programu budou doprovodné akce 
(výstava fotografií „České mise“ v uni-
verzitní galerii, prodej namibijských 
výrobků v klubu Classic No. 5 během 
festivalu atd.). „Po zkušenostech s mla-
dými diváky, žáky základních a středních 
škol víme, že vizuální sdělení na rozdíl 
od přednášky, výkladu má mnohem větší 
dopad a téma se následně stává zdro-
jem dialogu mezi pedagogem a žáky,“ 
zve školy k návštěvě Siostrzonek. 

Program festivalu najdete v kulturním 
kalendáři.

Blíží se festival dokumentárních filmů
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Opava vydala nový česko-polský

turistický prospekt
Nejzajímavější historické 

a kulturní památky, přírodní 
zajímavosti a další pozoruhodné 
informace o území mezi arborety 
v Novém Dvoře u Opavy 
a v polské Ratiboři přibližují 
nové propagační materiály. 
Prospekty vydalo město ve 
spolupráci s Ratiboří v rámci 
projektu Od arboreta k arboretu.

Jedná se o soubor osmi letáků s ma-
pou, který je zpracován v graficky při-
tažlivé podobě. Informacemi nabitý 
materiál bude sloužit nejen návštěvní-
kům Opavska a Ratibořska, ale i ško-
lám a místním občanům. Projekt spolu-
financovala Evropská unie. Prospekt Od 
arboreta k arboretu má podtitul Pozná-
vací stezka za krásami Slezska. Prak-
tická mapa klade důraz na dvě trasy 
naučné stezky: jedna vede po znače-
ných cyklotrasách, druhá biokoridorem. 
Na zadní straně jsou plány Opavy a Ra-
tiboře.

Materiál nebude v běžném prodeji, 
zdarma jej obdrží školy, obce, infor-
mační centra aj. „Je to první projekt 
v naší oblasti, který zahrnuje v jed-
nom kompletu to nejzajímavější z obou 
stran hranice. Lidé často ani netuší, jak 
zajímavé věci mohou najít jen několik 
kilometrů za hranicemi,“ uvedl náměs-
tek primátora Jan Mrázek, koordinátor 
projektu.

Projekt tímto nekončí. Ještě letos bude 
mezi opavským Horním náměstím a ar-
boretem v Novém Dvoře rozmístěn 
model sluneční soustavy. „Město Opava 
se touto cestou obrací na významné 

firmy našeho regionu, které mají pří-
ležitost se prezentovat a podpo-
řit realizaci modelu sluneční soustavy 
i v dalších obcích Opavska, Hlučín-
ska a Vítkovska,“ uvedl náměstek Mrá-

zek. Na přípravě prospektu se podíleli: 
Jan Mrázek, Jaroslav Machovský, Dag-
mar Kůrečková, Miroslav Voznica, Miro-
slav Frank, Tomáš Gráf, Jaromír Breuer, 
Milan Kubačka.

coviště celoživotního vzdělávání na 
Olbrichově 25, případně volat na linku 
553 684 697.
Výstava knihy poesie a typogra-
fie. Až do 23. dubna můžete v Památ-
níku Petra Bezruče zhlédnout unikátní 
výstavu knihy poesie a typografie, 
která blíže představuje Repoetito-
rium Přemysla Ruta, Otakara Karlase 
a Karla Čapka. Unikátní Rutovo, Karla-
sovo a Čapkovo Repoetitorium vydalo 
v roce 1994 v téměř bibliofilském 
nákladu 777 výtisků knihařství a na-
kladatelství Sursum v Tišnově. Titul 
mimořádné obsahové a umělecké 
závažnosti vytváří čtyři knihy v jedné. 
Texty jsou dílem P. Ruta, o typografii 

knih Početnice, Slabikář a Umění lhát 
jako když tiskne se postaral O. Karlas, 
knihu Věrouka typograficky ztvárnil K. 
Čapek. Prostřednictvím samostatné 
výstavy originálních předloh je kniha 
prezentována poprvé.
Na jedné planetě spolu se zví-
řátky. Církev adventistů sedmého 
dne ve spolupráci s humanitární 
organizací ADRA vyhlašují 5. ročník 
výtvarné soutěže pro děti „Na jedné 
planetě spolu se zvířátky“. Výtvarné 
práce malované i kreslené různými 
technikami a trojrozměrné práce 
budou hodnoceny ve třech kategori-
ích: věk autora do 7 let, od 7 do 12 
let, od 12 do 15 let. Zvlášť budou 

oceněny případné příspěvky starších 
autorů. Práce označte na zadní straně 
jménem, příjmením, přesným věkem 
(počet roků, měsíců), adresou a tele-
fonním číslem autora, případně i or-
ganizace, která práci zasílá a doručte 
do 5. května na adresu CASD, Olo-
moucká 51, Opava. Vyhodnocení sou-
těže bude ve čtvrtek 18. května od 16 
hodin v malém sále KD Na Rybníčku. 
Úspěšní autoři budou stejně jako 
v předchozích letech odměněni věc-
nými cenami. Práce dětí budou nabíd-
nuty sponzorům a získané prostředky 
použity pro projekty humanitární 
organizace ADRA. Bližší informace zís-
káte na www.casd.cz/opava.

Model sluneční soustavy se připravuje na 
začátek sezony
Planeta Saturn. Podobně jako tato budou vypadat i další zastávky modelu 
sluneční soustavy, který díky poměrnému měřítku mezi skutečnými pla-
netami a modelem dá návštěvníkům představu o vesmírných velikostech 
a vzdálenostech. Akce by měla být dokončena do začátku turistické sezony.
Foto: Jan Šindler
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Okresní sdružení ČSTV 
vyhlásilo minulý měsíc 

nejúspěšnější sportovce 
a sportovní kolektivy za rok 
2005. Dvě z hlavních cen si 
rozebrali volejbalisté.

Zatímco souboj družstev byl poměrně 
jednoznačný a vyhráli jej volejbalisté 
Ferramu před stolními tenisty z Mok-
rých Lazců, souboj jednotlivců byl 
daleko otevřenější. Pohár pro nejlep-
šího si nakonec odnesl kapitán Fer-
ramu Martin Demar, kterého proná-
sledovalo ženské trio: mistryně ze 
Světového poháru v thajském boxu 
Pavla Stankeová, travní lyžařka – 

stříbrná z MS v superobřím slalomu 
– Zuzana Gardavská a úspěšná vodní 
slalomářka a loňská vítězka Petra 
Slováková.

Nejlepším loňským sportovním výko-
nem roku byl podle novinářů a spor-
tovních činovníků výstup dolno-
benešovského Kamila Bortela na 
himalájskou osmitisícovku Broad 
Peak. Trenérskou osobností roku byl 
zvolen Dalibor Slovák z Kánoe klubu 
Opava, který má za sebou čtvrt sto-
letí trenérské činnosti a vychoval 
několik českých reprezentantů. Cenu 
pro sportovce roku se zdravotním 
postižením získal dvojnásobný loňský 

mistr republiky Petr Szalaczi. Junior-
skou kategorii ovládl velký běžecký 
talent opavské atletiky Jakub Holuša.

K
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Přemožitelé kanálu La Manche 
se opět potkají v Opavě. Na 
Stříbrném jezeře se v sobotu 
25. března uskuteční druhý ročník 
závodu O pohár Stříbrného jezera 
a současně druhé setkání českých 
a slovenských pokořitelů kanálu La 
Manche. Účast předběžně přislíbili 
Jan Novák, Ludmila Jelínková, Jan 
Příborský, Dana Zbořilová, Richard 

Haan, Yvetta Hlaváčová a chybět 
nebude ani opavský plavec David 
Čech. Ze slovenských borců při-
jedou Zoltán Makai a Jozef Len-
dacký.
Stříbro pro gymnastky. Druhým 
místem skončilo pro gymnastky 
ZŠ Opava, Šrámkova republikové 
finále soutěže Teamgym koncem 
ledna v Praze. Gymnastky 3. a 4. 

tříd, které jsou členkami Gym-
nastického klubu Sokola Opava, 
soutěžily ve třech disciplínách – 
akrobacii, skocích na malé tram-
políně a pohybové skladbě. Dobře 
se vedlo i družstvu ZŠ Opava, 
Vrchní, které cvičí za Sokol Kate-
řinky. Děvčata v kategorii do 16 let 
vybojovala se svou trenérkou Evou 
Vašíčkovou bronzové medaile.

Jaké jsou naděje opavské atletiky

Sportovcem roku 
a kapitánem 
nejúspěšnějšího 
týmu za rok 2005 
je Martin Demar. 
V pozadí trenér 
Ferramu Rastislav 
Chudík.
Foto: Jan Šindler

Jsou talentovaní 
a pracovití. Každý z nich 

získal v loňském roce šest 
mistrovských titulů. Mladý 
běžec Jakub Holuša a skokan 
o tyči Jan Kudlička byli v letošní 
anketě o nejlepšího sportovce 
Opavska vyhodnoceni jako dva 
nejlepší junioři.

Kdo vás přivedl k atletice?
Holuša: Rodiče a moje hyperaktivita.
Kudlička: Dá se říct, že náhoda. Jed-
nou jsem se vrátil z letního tábora 
a mamka mi oznámila, že v září 

nastupuji na ZŠ Englišova. A tam mě 
k atletice přivedl pan Jaromír Korbel. 

Jak jste spokojeni se sportov-
ním zázemím, které vám Opava 
nabízí?
Holuša: Mám tady v podstatě stejné 
podmínky jako v kterémkoliv jiném 
městě. Navíc je tady skvělá běžecká 
parta. 
Kudlička: Přes letní sezonu nemo-
hou být podmínky lepší. Horší je 
to v zimě v tělocvičně. Na druhou 
stranu ale jak se říká: těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti. 

Co musíte obětovat pro sport, 
který děláte?
Holuša: Nejvíc asi volný čas, ale beru 
to jako součást života. Trénuji někdy 
i dvakrát denně, takže volného času 
není moc. Na důležité věci si ale 
vždycky čas najdu.
Kudlička: Veškerý čas navíc. Trénink 
mi zabere veškerý volný 
čas, který mají ostatní 
studenti.

Jak vzpomínáte na 
Englišovu, školu, která 
vás sportovně vycho-
vala?
Holuša: Jedině v dobrém. 
„Engliška“ mi dala vše-
obecný sportovní základ 

a nasměrovala mě k běžecké speci-
alizaci.
Kudlička: Kdyby to šlo, okamžitě 
bych se na „Englišku“ vrátil.

Jaká byla vaše nejzajímavější 
sportovní cesta do zahraničí?
Oba: Určitě loňské MS 17tiletých 
v Maroku. Byly to zatím naše nej-
větší závody. Získali jsem nejen zku-
šenosti, ale taky poznali jiný konti-
nent a kulturu.

Jak si představujete svou spor-
tovní budoucnost?
Holuša:  Všechno záleží na tom, 
jak se bude vyvíjet moje výkonnost 
a taky zdravotní stav. Do maturity 
chci určitě zůstat v Opavě a potom 
bych chtěl do Prahy.
Kudlička:  To záleží na výkonnosti 
a zdraví. Můj nejbližší cíl je teď MS 
do 19 let v Pekingu, které se usku-
teční letos v srpnu.

Sportovec roku: Dvě z pěti cen mají volejbalisté

Vlevo:
Jakub Holuša 
v zimní přípravě.
Foto: Jan Šindler

Vpravo:
Tyčkař Jan 
Kudlička.
Foto: archiv Jiřího 
Lesáka


