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Hláska: 
lešení je 
připraveno
Rekonstrukce 
radniční budovy 
je v plném 
proudu. Tento 
měsíc nechá 
radnice sun-
dat z věže zvon 
a dočasně se 
přesune městské 
informační cen-
trum do nového 
působiště.
 strana 5 Jaká bude smuteční síň

Během dubna by mělo skončit výběrové řízení, 
které posune vybudování nové městské smu-
teční síně do další fáze.
 strany 6 a 7
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Tři zásahy městských strážníků
Městští strážníci si připsali na své konto tři 
cenné zásahy. Mimo jiné zpacifikovali nebezpeč-
ného a ozbrojeného násilníka.
 strana 8

Tereza Maxová pomohla kojencům
Světově uznávaná modelka Tereza Maxová a její 
spřízněná nadace pomohly opavskému kojenec-
kému ústavu vybudovat novou speciální míst-
nost pro děti. strana 8

Začínají 
jubilejní 
Další břehy
V dubnu začíná 
jeden ze dvou 
velkých měst-
ských festi-
valů a přináší 
ohlédnutí za 
předchozími 
ročníky. První 
večer bude 
patřit Bohumilu 
Hrabalovi (na 
snímku).
 strany 16 a 17

Takoví jsme byli
Fotografické vzpomínání Gustava Aulehly na dobu 
maloměstského socialismu. Na snímku je fotograf 
(vlevo) se svým patronem, vedoucím Institutu 
tvůrčí fotografie Vladimírem Birgusem.  strana 18
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Tento měsíc je velmi bohatý na kulturní a společenské 
akce, a tak jsme poprvé rozšířili náš časopis o další 
čtyři strany. Znamená to třeba i to, že namísto jed-
nomu hlouběji probíranému tématu, se budeme moci 
důkladněji věnovat tématům dvěma.

Své desáté výročí slaví letos jeden ze dvou velkých 
městských kulturních festivalů – Další břehy. Letošní 
festival bude s ohledem na kulatiny bilanční a vzpo-
mínkový, a tak si na své přijdou hlavně ti, kteří si 
budou chtít připomenout témata a atmosféru festivalů 
předcházejících. Na tématické dvoustraně vám nabíd-
neme jak ohlédnutí za dosavadními břehy, tak i po-
zvánku na břehy letošní a jejich podrobný program.

Druhým hlavním tématem čísla je výstavba nové smu-
teční síně. Na smuteční síň se zástupců města velmi 
často ptáte, a tak přestože se se samotnou výstav-
bou ještě nezačalo, její čas se blíží a my vám uká-
žeme architektonické plány, návrhy a připomeneme si 
potíže, které tuto výstavbu donedávna provázely.

Na úvodních stranách vás seznámíme s tím, jak 
pokračuje výběr nového ředitele Slezského diva-
dla, budeme se věnovat akci, která by mohla trochu 
pomoci zlepšit cyklistické zázemí Opavska, či třeba 
nastíníme městské plány na vybudování nové tělo-
cvičny pro opavské střední školy. Ti, kteří už čekají na 
kontejnery pro jarní úklid, najdou v čísle rozpis jejich 
rozmístění.

V minulých týdnech se velmi dařilo městským stráž-
níkům. Vzápětí po loupeži chytili zloděje šperků, zpa-
cifikovali ozbrojeného muže, který ohrožoval perso-
nál i návštěvníky opavské polikliniky a dopadli při činu 
vykradače aut. I těmto případům se budeme v čísle 
podrobněji věnovat.

Poslední březnový víkend se ženy a dívky sešly 
v městské víceúčelové hale na soutěži Miss Aerobik. 
Na sportovních stranách nezapomeneme ani na úspě-
chy opavských sportovců v soutěži o nejlepšího spor-
tovce Moravskoslezského kraje.

Věříme, že i tentokrát vás bude barevná Hláska o bílé 
Opavě úspěšně provázet celým měsícem.

Hláska •••••••
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Miss Aerobik v Opavě
Fotoreportáž z regionální kola soutěže Miss 
Aerobik 2006 z městské víceúčelové haly.

 strany 10 a 11
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Úspěchy opavských astronomů
Studenti z Mendlova gymnázia Tereza Sosíková 
a Vojtěch Kudela (na snímku) vyhráli soutěž 
o stáž v americkém raketovém středisku.
 strana 9

Tomáš Elis
tajemník MMO
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AKTUALITY

Slezské divadlo stále ještě 
neví, kdo bude v nové sezoně 

jeho ředitelem. Městská výběrová 
komise, která vybírala nového 
šéfa z osmi přihlášených adeptů, 
se rozhodla, že by bylo dobré 
klíčové muže opavské kultury 
ještě hledat. Zájemci se mohou 
do nového konkurzu přihlásit do 
konce dubna.

Čemu komise při hledání nového ředi-
tele věnovala největší pozornost? 
„Důraz byl především kladen na zjišťo-

vání manažerských schopností, základ-
ních znalostí z provozu příspěvkové 
organizace – divadla a znalostí z oblasti 
ekonomiky. Výběrová komise chtěla na 
základě tohoto druhého kola doporučit 
vybrané kandidáty na tzv. Assessment 
Center – testování manažerských schop-
ností profesionální agenturou,” popsala 
výběrové řízení vedoucí odboru prezen-
tace Jana Mrkvičková. „Mezi dosavad-
ními uchazeči byli divadelní odborníci; 
výborní odborníci. Kdyby šlo o konkurz 
třeba na režiséra, měli bychom vítěze. 
My ale musíme klást velký důraz i na 

manažerskou část a vynikající manažer-
ské schopnosti,” konstatoval předseda 
výběrové komise Jindřich Pasker. V sou-
časné době vede divadlo Zdeněk Černín, 
který dočasně převzal divadelní otěže po 
Sylvě Gapkové. 

Uchazeči o ředitelský post najdou 
podrobnosti o podmínkách a přihlášce 
do konkurzu na webových stránkách 
města. Přihlášky se mohou podávat buď 
na podatelnu magistrátu, nebo zasílat 
na adresu vedoucí městského odboru 
prezentace.

Slezské divadlo dále hledá nového ředitele

Zimní stadion, velká tělocvična 
s hřišti pro basketbal, 

volejbal, házenou a fusbal 
a bazén. To je sportovní triáda, 
která by mohla do několika let 
začít fungovat na Zámeckém 
okruhu. 

Městští architekti připravují projekt nové 
velké tělocvičny, která by přes den slou-
žila třem přilehlým středním školám 
a v podvečer a večer veřejnosti. „Město 
o tělocvičně jednalo se školami a takové 
zařízení jim chybí,” konstatoval náměs-

tek primátora Václav Klučka. „Šlo o to, 
vytvořit dostatečné tělovýchovné zaří-
zení pro Slezské gymnázium, Mende-
lovo gymnázium a Vyšší odbornou a ho-
telovou školu, do kterých chodí zhruba 
1300 žáků,” uvedl hlavní městský archi-
tekt Zdeněk Bendík. Tyto střední školy 
totiž budou v okolí Zámeckého okruhu 
brzy sousedit. Slezské gymnázium by 
se mělo nastěhovat do budovy bývalé 
základní školy na Komenského, hotelová 
škola pak do budovy po ZŠ Praskova.

V současné době je na vybraném místě 

malá podzemní tělocvična a třípodlažní 
fitcentrum. Nová tělocvična zčásti vyu-
žije už fungujícího zázemí těchto prostor 
a podstatně rozšíří jejich nabídku.

Městští architekti nechali zpracovat 
architektonickou studii, která nabídla 
dvě základní možnosti, jak tělocvičnu 
postavit. V jednom případě by výstavba 
stála zhruba 155 milionů korun, ve dru-
hém případě 45 milionů korun. Město 
dává přednost menší a lacinější vari-
antě a na výstavbu chce sehnat státní či 
evropské dotace.

Město plánuje u zimního stadionu novou tělocvičnu
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Proběhne zápis dětí do mateř-
ských škol. Během dvou dubnových 
dnů budou moci rodiče zapsat své 
děti do opavských mateřských škol. 
Zápis pro školní rok 2006/2007 se na 
všech mateřských školách uskuteční 
ve dnech 20. a 21. dubna v době 
od 7 do 17 hodin. Rozhodnutí o do-
cházce dítěte do MŠ vydává ředitelka 
MŠ v souladu se školským zákonem. 
K předškolnímu vzdělávání budou 
přednostně přijímány děti v posled-
ním roce před zahájením povinné 
školní docházky.
Město zveřejní plán pro případ 
velkých ohrožení. Zajímá vás, co 
dělat v případě velkých ohrožení, 
jako jsou povodně, kalamity či třeba 
epidemie? Chcete vědět, na koho se 
v takových případech obrátit o po-
moc? Chcete mít k dispozici patřičné 
kontakty? Pak se můžete podívat na 
informace, jak se chovat v případě 
ohrožení vystavené na městském 
webu (http://www.opava-city.cz/
scripts/detail.php?id=1714) nebo 
si tyto informace můžete vyzved-
nout na letácích, které budou v prů-
běhu dubna k dispozici na podatelně 
magistrátu a v městském informač-
ním centru. 
Setkání u příležitosti uctění vzpo-
mínky na osvobození Opavy. Sta-
tutární město Opava společně s dal-
šími spoluorganizátory zve všechny 
Opavany na vzpomínkové setkání 

u příležitosti 61. výročí osvobození 
města v rámci bojů druhé světové 
války. Setkání se koná 22. dubna 
v 10 hodin na náměstí Osvoboditelů 
a posléze bude pokračovat u Pomníku 
rudoarmějců na Městském hřbitově 
v Opavě. 
Modernizace železnice Opava – 
Ostrava. Začala další fáze kompletní 
modernizace trati Ostrava-Svinov – 
Opava východ. Týká se úseku Háj ve 
Slezsku – Opava východ, kde bude 
po dobu 4 měsíců probíhat výluka. 
Po jejím ukončení budou stavební 
práce pokračovat v úseku Štítina – 
Opava východ. V úseku Ostrava-Svi-
nov – Háj ve Slezsku bude zachována 
vlaková doprava podle výlukového 
jízdního řádu a v úseku Háj ve Slez-
sku – Opava východ bude zavedena 
náhradní autobusová doprava (NAD). 
Zastávky NAD budou ve stanici 
Opava východ před výpravní budovou 
a v Opavě-Komárově na autobusové 
zastávce „Opava-Komárov, restau-
race” na hlavní silnici. V době uza-
vření výdejny jízdenek budete odba-
veni průvodčím v autobuse NAD. 
Bližší informace zjistíte na ČD cen-
tru Opava, tel.: 972 758 465, e-mail: 
zstopacdcentrum@opr.ova.cd.cz 
nebo zstopamankan@opr.ova.cd.cz. 
Podrobnosti o výluce i o rekonstrukci 
východního nádraží najdete na webo-
vých stránkách Opavského železnič-
ního klubu – www.ozk.goo.cz.

Konference o dopravě. Sdružení 
pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 
(součástí cesty je i obchvat Opavy) 
pořádá 2. pracovní konferenci o do-
pravě v západní části Moravskoslez-
ského kraje, regionu s nejnižší životní 
úrovní z celého kraje a regionu nej-
hůře přístupného od Prahy. Na konfe-
renci se bude debatovat o problémech 
nevyhovující dopravní infrastruktury 
a zváni jsou představitelé a zástupci 
zodpovědných institucí, měst a obcí 
regionu i polského příhraničí, jakož 
i odborníci a podnikatelé v dopravě. 
Konference se bude konat 20. dubna 
2006 v Paláci Silesia v Krnově. 
Výběrové šetření statistického 
úřadu. Český statistický úřad orga-
nizuje do 23. dubna výběrové šetření 
o životních podmínkách domácností 
v náhodně vybraných bytech v Opavě. 
Chce získat nejnovější reprezenta-
tivní údaje o sociálním a ekonomic-
kém postavení českých domácností. 
Pracovníci zapojení do šetření se pro-
káží pověřením, případně služebním 
průkazem ČSÚ. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita údajů. 
Bližší informace vám podá p. Kramoli-
šová na telefonu 595 131 212.
DMS pro Charitu Opava. V rámci 
projektu DMS můžete podpořit klienty 
Rehabilitačních dílen zasláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS (mezera) 
CHARITAOPAVA na č. 87777. Cena 
SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč.



5

•••••••Hláska

Lešení pro opravu opavské radnice je 
připraveno, začíná samotná oprava 
Hlásky. Od prvních dubnových dnů se 
bude věž souběžně opravovat i son-
dovat. V průběhu dubna nechá rad-
nice pomocí jeřábu sundat z věže zvon 
a začne i oprava nakloněné radniční 

špičky. Jiné alternativy, jak zvon spus-
tit, zatím statici odmítli.

Společně s úpravami věže pokra-
čují i další dočasné změny: stěhování 
městského informačního centra, pře-
sun úřední desky, přesun pokladen. 

Městské informační centrum a úřední 
desku najdete v bývalém Středisku 
služeb školám (u dětského domova 
a konkatedrály). Poplatky městu 
můžete platit na finančním odboru, 
který sídlí v přilehlé budově u věže 
Hlásky (vchod je z radničního dvora).

Víte, ve kterých ubytovacích 
a stravovacích zařízeních jsou 

nejlépe připraveni se postarat 
o návštěvníky, kteří dorazili 
na kolech? Přehled takovýchto 
míst začíná připravovat Nadace 
Partnerství, a to v rámci projektu 
Cyklisté vítáni. Turistická místa 
Opavska, která splní kritéria 
projektu, budou zařazena do 
propagačních materiálů, které 
město rozšiřuje a nabízí svým 
návštěvníkům i občanům.

Hodnotitelé začnou brzy projíždět regi-

onem a známkovat restaurace, kempy 
či ubytovny. „Certifikát Cyklisté vítáni 
mohou získat tam, kde mají k dispo-
zici základní technickou pomoc pro 
opravu kola, bezpečné místo pro jeho 
uschování nebo možnost vyprání a usu-
šení výstroje. Značka Cyklisté vítáni 
znamená ale i to, že cyklista na jídel-
ním lístku restaurace nalezne lehké 
zdravé pokrmy, iontové a nealkoho-
lické nápoje,” vysvětluje způsob hod-
nocení hodnotitel Dušan Vaculčík. „Na 
internetových stránkách o cykloturistice 
na Opavsku opavskemnakole.info bude 
vytvořena databáze zařízení, které spl-

nily podmínky certifikace spolu s popi-
sem zařízení a jejími fotografiemi. To 
vše bude zdarma,” dodává Vaculčík. 
„Tyto informace mohou být zařazeny do 
orientačního a informačního systému ve 
městě i na webové stránky infocentra. 
Rozvoj a zkvalitnění služeb pro cyklisty 
se nepochybně příznivě odrazí na počtu 
turistů směřujících do našeho regionu,” 
poznamenává Dagmar Kůrečková z ma-
gistrátního odboru prezentace. 

Až do června 2007 bude certifikát 
zdarma. Zájemci najdou více informací 
na stránkách www.cyklistevitani.cz.

Jaké zázemí mají cyklisté

na Opavsku

Hláska: Lešení je připraveno
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Nová smuteční síň: Jaké jsou
Nové důstojné místo pro rozloučení se zemřelými
To je jeden z hlavních letošních cílů města. Město už na smuteční síň vyčlenilo více než 60 milionů 
korun a získalo stavební povolení.  

Smuteční síň na městském 
hřbitově bude stát na místě 

dřívější ruiny, která řadu 
let hyzdila okolí a blokovala 
výstavbu síně nové. Jak by měla 
nová stavba vypadat a jak se 
bude lišit od současné malé 
smuteční síně? Bude rozsáhlejší, 

s malým horním patrem 
a obklopovat ji budou stromy. 

„Stavba je na centrálním křížovém 
půdorysu, je členěna stupňovitě ve 
dvou výškových úrovních. Součástí síně 
je kůr,” popisuje stavbu hlavní městský 
architekt Zdeněk Bendík. V přízemí by 

měla být čekárna pro smuteční hosty, 
smuteční síň, sociální zařízení, tech-
nická místnost, sklad rekvizit či míst-
nost ceremoniáře. Vytápět se bude 
samostatným kotlem. Nahoře v mezi-
patře, na kůru, se usídlí hudebníci. Do 
síně by se mělo vejít šedesát sedících 
a šedesát stojících smutečních hostů, 

Číslo 4 | duben 2006

Na začátku devadesátých let přebírala porevoluční radnice 
majetek po bývalém městském národním výboru. V majet-
kovém balíku figurovala i načatá stavba nové smuteční síně. 
V době přechodu od komunistické diktatury se však tehdejší 
vedení radnice věnovalo jiným záležitostem než její dostavbě. 
Později, na pohřbu bývalého zastupitele Jiřího Šenka, vedení 
města zjistilo, že rozestavěná síň je v katastrofálním stavu. 

„Její stav byl žalostný. Byla podmáčená, asi tam byla i dřevo-
morka,” vzpomíná náměstek primátora Václav Klučka.
Město se rozhodovalo, zda rozestavěný objekt opravit a do-
končit, nebo zda jej prodat. Stav objektu byl nakonec nato-
lik výmluvný, že zastupitelé hlasovali pro prodej. Majitelem 
se stala společnost Mathiola, jejímiž jednateli tehdy byli třeba 
podnikatelé Pavel Fiala a Jiří Koschaný.
Další významná etapa začala v druhé polovině devadesá-
tých let, kdy Mathiolu odkoupila Jaroslava Pustková. Firma 
pak přišla na město s nabídkou, že objekt dostaví a udělá 
z něj krematorium. Město na toto téma nechalo udělat mezi 
občany anketu. Zeptalo se jich, co si o nápadu myslí. „Vyšlo 
to tehdy padesát na padesát a do hry pak vstoupila petice 

Co předcházelo výstavbě

smuteční síně
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ou návrhy a plány

přičemž uspořádání síně bude možné 
lehce měnit. V případě, že by přišlo 
větší množství hostů, otevřou se stěny 
mezi síní a foyer a zvýší se tak vnitřní 
kapacita.

V horní části bude síň prosklená, při-
čemž intenzita denního světla se bude 
regulovat žaluziemi. Fasády budou pro-
vedeny v režném zdivu, hmoty budou 
ukončeny štíty vynesenými na skeletu 
ve tvaru rovnoramenného kříže. Pří-
jezd k síni bude z Otické ulice, a to po 
žulových kostkách. Chodníky budou 
z mlatu.

Výrazně by se mělo proměnit pro-
středí, které síň obklopí. Kolem síně 
chce město nechat vysázet listnaté 
stromy doplněné o keře. Hroby, respek-
tive místa vedle hrobů, pokryje popí-
navý břečťan. Severní, východní a zá-
padní strany ohraničující hřbitov zdí 
budou co tři metry osázeny popína-
vým loubincem trojhrotým, ostatní plo-

chy budou zatravněny. „V rámci sado-
vých úprav bude opraveno a opětovně 
usazeno hrobové příslušenství,” konsta-
tuje hlavní městský architekt. Novou 
podobu obřadní síně připravila ostrav-

ská architektonická kancelář Arching 
Světlík. „Nová smuteční síň má být 
důstojná stavba pro rozloučení se 
zemřelými,” konstatoval náměstek pri-
mátora Pavel Mališ.

Hláska •••••••
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lidí, kteří se postavili proti výstavbě,” popsal událost náměs-
tek Klučka.
Debata o možném využití chátrající ruiny se táhla a její roz-
čísnutí se náhle zkomplikovalo. O stavbu se přihlásil správce 
konkurzní podstaty společnosti Contact Opava. (Jednate-
lem Contactu byl podnikatel Koschaný a společnost Contact 
figurovala dříve v Mathiole v roli společníka). Správce zjis-
til, že objekt měl být dán do zástavy pražské městské bance. 
„Smuteční síň byla dána Mathiolou do zástavy První měst-
ské bance za dlužníka Contact Opava, který u této banky čer-
pal úvěr,” vysvětlil druhdy situaci někdejší vedoucí městského 
smluvního oddělení Rudolf Král. Na ruině tehdy viselo bře-
meno v neuvěřitelně vysoké výši 19 milionů korun.

Zastupitelé, kteří chtěli problém nové smuteční síně defi-
nitivně vyřešit, se usnesli, že pokud by město dostalo po 
soudním rozhodnutí o tom, komu vlastně objekt patří, mož-
nost objekt odkoupit, byli by za ruinu ochotni zaplatit až 1,5 
milionu korun. Kdyby peníze nezaplatili, oddalovala by se 
výstavba na neurčito. 
Poté, co banka zjistila, s jakou že zárukou ve skutečnosti 
disponuje, začala jednat. Nabídla ruiny městu, ale nikoli za 
i tak nadsazenou cenu 1,5 milionu korun, nýbrž za 5 milionů 
korun. To bylo pro město už příliš mnoho.
Další kapitola příběhu je už soudobá. Případ ruiny vzal do 
rukou stavební úřad. Podle jeho mínění hraničila stavba 
s obecným ohrožením a nařídil její odstranění. 

Vlevo dole:
Takto by měla vypadat 
nová síň. Pohled na 
vstup do smuteční síně.

Vpravo nahoře:
Návrh interiéru hlavní 
síně.

Vpravo dole:
Návrh sadových úprav 
kolem smuteční síně.

Repro: Arching Světlík
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Místnost, která dětem pomáhá 
najít klid, rovnováhu a pocit 

bezpečí. Tento pokoj slouží 
od konce března opavskému 
kojeneckému ústavu. O jeho 
vybudování se významnou měrou 
zasloužila světová topmodelka 
Tereza Maxová a její nadace.

Tereza Maxová přijela poslední břez-
nový víkend na slavnostní rozbalení tak-
zvaného prenatálního pokoje. Slav-
nostní pásku totiž tentokrát nepřestřihla, 
ale rozvázala. Místnost, ve které je sly-
šet tlukot lidského srdce, světla jsou 
ztlumená, v rohu je ionizátor a středu 
pokoje vévodí klidový stan, si hned 
vyzkoušela. „Dítě se v takovém prostředí 
velmi uklidní,” uvedl ředitel kojeneckého 
ústavu Petr Fabián. Obzvláště výrazné 
účinky pozorují místní lékaři u předčasně 
narozených dětí. Modelka a spřízněný 
Fond Nadace Terezy Maxové sehnaly 
podstatnou část z pětadevadesátitisíco-
vého rozpočtu na vybudování pokoje. 

Po vyzkoušení pokoje si modelka prošla 
celý ústav a hrála si s dětmi. Uvolněná, 
usměvavá, příjemná na děti i početnou 
suitu novinářů. 

Opavskému kojeneckému ústavu se 
práce s dětmi, spolupráce s jejich či 
náhradními rodiči velmi daří. Děti totiž 

po dovršení tří let neodchází do dětských 
domovů, ale zpět do svých rodin nebo 
přechází do rodin nových.

Tereza Maxová pomohla kojeneckému ústavu
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Město připravuje komunitní 
plán. Opava začíná připravo-
vat komunitní plán. Komunitní 
plánování je metodou, vedoucí 
k vytvoření racionální a funkční 
sítě sociálních služeb na území 
města a vytvoření takových slu-
žeb, které občané skutečně potře-
bují. Zajišťuje efektivní fungo-
vání sociálních služeb a umožňuje 

účelně využívat finanční pro-
středky. Více informací o tomto 
projektu naleznete již od dubna 
2006 na internetových stránkách 
města: www.opava-city.cz, e-mail: 
komunitni.planovani@opava-city.cz.
Když naleznete uhynulého 
ptáka. K 10. březnu bylo na území 
okresu Opava odebráno 45 vzorků, 
které výskyt ptačí chřipky nepo-

tvrdily. V případě, že najdete oje-
dinělého mrtvého ptáka, doporu-
čuje veterinární správa mrtvolu 
zakopat nebo spálit v kotli na 
pevná paliva. V případě nálezu vět-
šího počtu mrtvých ptáků (více 
než 5 ks) se obraťte na veteri-
nární správu či na tísňovou linku 
150. Další informace naleznete na 
www.svscr.cz/files/pt.html.

Tři lupiči a jeden ozbrojený 
násilník už dohráli své 

nebezpečné hry. Postarali se o to 
městští strážníci, kteří je chytili 
těsně po činu. 

Pro hlídky městské policie je to výborná 
bilance: za čtyři týdny dostali k soudu 
čtyři pachatele. Dvojici strážníků se 
podařilo dostihnout a zadržet jen pár 
minut po loupeži zloděje šperků, trojici 
dalších policistů se podařilo zpacifikovat 
ozbrojeného lupiče, který se vloupal na 
opavskou polikliniku, a další hlídka chy-
tila při činu vykradače aut.

V prvním případě byla hlídka svěd-
kem útěku zloděje, který za bílého dne 

vykradl zlatnictví nedaleko Rybníčku. 
„Viděli jsme kluka, který vyběhl ze zlat-
nictví a chvilku za ním muže, který kři-
čel: Chyťte zloděje,” popsala scénu 
hlídka. Jeden ze strážníků vysedl z auta 
a pronásledoval prchajícího, druhý ze 
strážníků pronásledoval zloděje ve voze. 
Pronásledování skončilo u průmyslové 
školy. Běžící policista zloděje chytil a za-
stavil, druhý z policistů rychle přišel 
kolegovi na pomoc. Zloděje prošacovali 
a našli prstýnky asi za 20.000 korun.

Další důležitý zásah se policistům povedl 
na opavské poliklinice. Lidé z polikliniky 
totiž přistihli zloděje, který se rozhodl 
hrát vabank a vytáhl nůž. „S nožem 
začal kolem sebe šermovat a zranil dva 

lidi. Jednoho do žeber a druhého do sle-
ziny. Poté začal utíkat. Vzal si rukojmí 
a zabarikádoval se s ním v kumbále,” 
popsal incident zástupce ředitele MP 
Petr Borunský. Ozbrojeného násilníka 
pak přemohla autohlídka strážníků. 
„Podařilo se jim ho přesvědčit, ať se 
vzdá. Pak vpadli dovnitř, zpacifikovali ho 
a předali policii, která ho odvezla,” uvedl 
Borunský.

Další z městských hlídek chytila ke konci 
března přímo při činu vykradače aut. 
„Tyto zásahy jsou mimo jiné důsledkem 
změny v organizaci směn, kdy je v uli-
cích více strážníků, než tomu bylo dřív,” 
konstatoval ředitel MP Richard Szot-
kowski.

Strážníci chytili zloděje
šperků a zpacifikovali ozbrojeného lupiče

Nahoře:
Tereza Maxová na koje-
neckém oddělení společ-
ně s ředitelem ústavu 
Petrem Fabiánem.

Dole vlevo:
V dětském pokoji se 
staršími dětmi se 
modelka zdržela delší 
dobu. Nechala si od 
dětí uvázat zástěru 
a hrála si s nimi.

Dole vpravo:
Tereza Maxová u závěs-
né kolíbky.

Foto: Jan Šindler
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Dva významné úspěchy 
si připsali opavští 

astronomové. Jednoho dosáhli 
profesionálové, druhého mladí 
nadšenci. Fyzikální ústav 
Slezské univerzity nedávno 
uspěl v soutěži ministerstva 
školství a stal se jedním ze tří 
hlavních českých center výzkumu 
vesmíru a opavští gymnazisté 
už podruhé v řadě za sebou 
vyhráli republikový konkurz na 
stáž v Americkém vesmírném 
a raketovém centru v Alabamě.

Opavští fyzici uspěli v projektu Center 
základního výzkumu společně s Karlo-
vou univerzitou a Astronomickým ústa-
vem Akademie věd ČR. „Cílem soutěže 
bylo vybrat takové týmy, u kterých se 
předpokládá, že ve svém oboru budou 
moci významně ovlivnit dění na světové 
úrovni,” uvedl Martin Petrásek z Fyzi-
kálního ústavu SU. Ústav fyziky se nyní 
prosazuje na poli světové vědy přede-
vším díky výzkumu v těch nejproblema-
tičtějších oblastech moderní astrofyziky. 
Například v souvislosti s problematikou 
tzv. „kvaziperiodických oscilací” dosa-
huje zatím největšího světového ohlasu.

Studentku Mendelova gymnázia Terezu 
Sosíkovou a jejího kolegu Vojtěcha 
Kudelu pro změnu čeká výprava do 

Států. Jejich odborná pojednání o kos-
monautice, následný písemný test 
z kosmonautiky a její historie, fyziky 
a angličtiny předčila pojednání všech 
konkurentů a konkurentek z celé repub-
liky. Na stáži absolvují jeden ze tří spe-
cializovaných výcviků (velitel, pilot, 
palubní inženýr), který vyvrcholí šesti-

hodinovou leteckou misí simulující sku-
tečný let do vesmíru. „Jsem zvědavá, 
jaké to bude. Dozvěděla jsem se, že 
třeba budeme spát v kabinkách simulu-
jících kabinky raketoplánu,” pozname-
nala Tereza Sosíková. „Já se zase třeba 
těším na setkání s astronauty,” pozna-
menal Vojtěch Kudela.

Opavští astronomové mezi českou elitou

Ve dvou posledních dubnových 
týdnech proběhne na území 

města tradiční jarní úklid, který 
organizuje městský odbor 
životního prostředí. Město nechá 
rozmístit kontejnery, které budou 
sloužit k uložení odpadu z úklidu 
zelených ploch a prostranství 
kolem domu.

Jarní úklid proběhne ve dnech 
18. – 21. dubna a 24. – 27. dubna. Kon-
tejnery budou přistaveny ve 14 hodin 
a odvezeny téhož dne v 18 hodin. Další 
odpady – kusový, objemný, stavební, 
případně nebezpečný jako ledničky, tele-
vizory, pneumatiky, autobaterie, obaly 
od olejů a nátěrových hmot do těchto 
kontejnerů nepatří. Můžete je však bez-

platně odevzdat ve třech sběrných mís-
tech, a to na ulici Hálkova v Kateřinkách, 
Bílovecká v Kylešovicích nebo Přemys-

lovců v Jaktaři. Otevřeno mají od pon-
dělí do pátku v době od 11 do 17 hodin 
a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Začíná jarní úklid
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Belgičtí studenti míří do Opavy. 
Zjistit, jak si Česká republika stojí 
po téměř dvouletém členství v Ev-
ropské unii, se vydali do Bruselu, 
města Evropského parlamentu, stu-
denti Mendelova gymnázia. Stu-
denti se vyptávali lidí na české osob-
nosti (dotázaní znali nejčastěji jméno 
V. Havla a P. Nedvěda), na představy 
o republice apod. Výzkum prováděli 
v rámci jazykově-poznávacího zájezdu 

do Belgie a Francie a návštěvy bel-
gické družební školy v Mons. Belgičtí 
studenti oplatí návštěvu svým kole-
gům už tento měsíc. Do Opavy by 
měli přijet ve druhé polovině dubna.
Počítačové kurzy. Ministerstvo 
informatiky pořádá v rámci projektu 
Národního programu počítačové gra-
motnosti čtyři dvouhodinové počí-
tačové kurzy pro úplné začátečníky. 
Kurzisté budou mít možnost osvo-

jit si základní počítačové pojmy, poučí 
se jak pracovat s textovým editorem, 
jak vyhledávat informace na inter-
netu, jak odeslat e-mail. Pro každého 
účastníka jsou připraveny i výukové 
materiály (knížky a CD). Cena kurzu 
je pouze 100 Kč, zbylá částka je hra-
zena z dotace ministerstva. Regis-
trovat se můžete na bezplatné lince 
800 800 028, kde současně získáte 
další informace o kurzech.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
18. 4. Mlýnská – konec u řeky Jateční – u obchodu Slámova – u opěrné zdi

19. 4. Horovo náměstí – od ul. 
Gogolova

Englišova – u prodejny potra-
vin

Karolíny Světlé – u transfor-
mátoru

20. 4. Šeříková – křižovatka s ul. 
Květinová

Stará silnice – křižovatka s ul. 
Prokopa Holého Mostní – u domu č. 11

21. 4. Wolkerova – vozovka naproti 
domu č. 32

Rolnická – stanoviště auto-
busů u Ingstavu

Pekařská – vozovka naproti 
domu č. 107

24. 4. Ochranova – u parčíku Šebelova – pravá strana za ul. 
Přemyslovců

Slavkovská – křižovatka s ul. 
Pavlovského

25. 4. Ratibořská – odstavný pruh 
vedle Dřevony

Fügnerova – křižovatka s ul. 
Na Bahně

28. října – křižovatka s ul. 
U Švédské kaple

26. 4. Zahradní – křižovatka s ul. 
Tyršova

Mendlova – panelová plocha 
u restaurace

Wintrova – spojka s ul. Slo-
venská

27. 4. Vaníčkova – křižovatka s ul. 
Ruská Hlavní – u domu č. 93 Bílovecká – plocha před 

restaurací U zajíce  

Loňští vítězové českého 
konkurzu na stáž 
v kosmickém centru 
v lidových krojích 
u raketoplánu: Klára 
Lukášová a Petr Dluhoš. 
Foto: archiv MGO
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Osm vstupenek na 
semifinálové klání Miss 

Aerobik v Praze, třicet 
vstupenek na základní celostátní 
kolo v Praze a několikanásobně 
více zájemkyň. Výběrové 
regionální klání v opavské 
víceúčelové hale tak mělo 
o napětí postaráno. Před 
pětistovkou diváků si hlavní 
cenu napříč kategoriemi odnesla 
Petra Pavlovičová z Opavy.

Jednotlivým soutěžním skupinám před-
cvičovaly loňské finalistky Miss Aerobik 
(foto 1, zleva): Alena Slováková (I. vi-
cemiss), Kateřina Mrugalová (II. vice-
miss), David Hurd (několikanásobný 
mistr světa v aerobiku) a Nikola Vyky-
dalová (vítězka soutěže, ležící).

V nejsledovanější a nejnabitější kate-
gorii Miss postoupila do Prahy pětice 
(foto 2, bez udání pořadí): Sylva Hai-
mová, Petra Pavlovičová (na snímku 
druhá zleva), Barbora Šimčíková 
(všechny Opava), Kateřina Gallová 
(Staříč), Denisa Všetíčková (Šumperk). 
V kategorii Missis si postup vybojovaly 

1. Věra Formánková (Šumperk), 2. 
Irena Holušová (Opava) a 3. Naděžda 
Hřivnatská (Velké Hoštice).

V kategorii Mini (některé adeptky na 
snímku č. 3) vyhrály: Natálie Pečímu-
thová (vítězka, Horní Studénka), Natá-
lie Hroudová (Šumperk), Dominika 
Novotná (Bělkovice). V kategorii Kadet 
(z této soutěžní kategorie foto 4): Alž-
běta Franková (vítězka, Ostrava), 
Aneta Hetmánková (Hanušovice), 
Adéla Formančíková (Ostrava). V ka-
tegorii Junior (z této soutěžní katego-
rie foto 5): Zuzana Čeplová (vítězka, 
Ostrava), Michaela Macešková (Opava, 
vpravo), Věra Formánková (Šumperk, 
vlevo).

Program zpestřily zpěvák David Mat-
tioli, břišní tanečnice Eva Grambalo-
vá-Bezdíčková či kravařská taneční 
skupina Kinematrik (foto 6). Sou-
těží provázel moderátor Petr Salava. 
Seznam všech postupujících z Opavy 
můžete najít na oficiálních webo-
vých stránkách Miss Aerobik (http://
www.missaerobik.cz/index.php?ID=S_
tour10).

3
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  2. 4. 19.00 VYDRŽ, MILÁČKU! mimo
  3. 4. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy
  4. 4. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
  5. 4. 18.00 DALIBOR sk. S
  6. 4. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU pro školy
 19.00 SLIBY CHYBY sk. 9
  8. 4. 17.00 TULÁK – 50 % sleva pro seniory mimo
  9. 4. 17.00 MARYŠA – 50. repríza a derniéra! mimo

50 % sleva pro seniory a mládež.
10. 4. 18.00 SLIBY CHYBY sk. O
11. 4. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 5
12. 4.  9.00 ZE ŽIVOTA HMYZU uz. předst.
14. 4. 19.00 MARNÁ OPATRNOST sk. 4
15. 4. 19.00 DALIBOR sk. 7
16. 4. 14.00 PINOKIO  mimo
 16.00 PINOKIO mimo
18. 4. 19.00 SLIBY CHYBY sk. M
19. 4. 10.00 VŠE O ŽENÁCH uz. předst.
20. 4. 19.00 SLIBY CHYBY sk. 6
21. 4. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. 3
22. 4. 10.00 HELLO, DOLLY! sk. D
23. 4. 19.00 HELLO, DOLLY! – premiéra sk. P
24. 4. 10.00 VŠE O ŽENÁCH uz. předst.
25. 4. 19.00 HELLO, DOLLY! sk. 1
26. 4. 10.00 POPELKA pro školy
 19.00 SLIBY CHYBY sk. 2
27. 4. 19.00 HRDÝ BUDŽES uz. předst.
28. 4. 10.00 POPELKA pro školy
30. 4. 19.00 SLIBY CHYBY mimo

KINO MÍR
  6. 4. – 9. 4. 17.45 FIMFÁRUM 2
  20.00 MARIŇÁK
10. 4. – 12. 4. 17.45 RŮŽOVÝ PANTER
  20.00 RŮŽOVÝ PANTER
13. 4. – 14. 4.  17.45  KARCOOLKA
13. 4. – 14. 4.  20.00 WALK THE LINE
16. 4.  17.45 KARCOOLKA
16. 4.  20.00 WALK THE LINE
17. 4., 19. 4. 17.15 GEJŠA
17. 4., 19. 4. 20.00 TYGR A SNÍH
20. 4. – 26. 4. 17.45 DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA
  20.00  DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA
27. 4. – 30. 4. 17.00 BAMBI 2
27. 4. – 30. 4. 20.00 HOSTEL

KINO ELEKTRA
  3. 4. – 5. 4. 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
  6. 4.   20.00 PANIC JE NANIC
  7. 4. – 9. 4. 18.00 PANIC JE NANIC
  7. 4. – 12. 4. 20.00 PANIC JE NANIC
13. 4. – 16. 4. 18.00 ZATHURA 
   – vesmírné dobrodružství
13. 4. – 16. 4. 20.00 EXPERTI
17. 4.  18.00 EXPERTI
  20.00 EXPERTI
18. 4. – 19. 4. 20.00 HRA S NEVĚROU
20. 4.  20.00 LETOPISY NARNIE 
   – Lev, čarodějnice a skříň
21. 4. – 23. 4. 17.30 LETOPISY NARNIE 
   – Lev, čarodějnice a skříň
  20.00 LETOPISY NARNIE 
   – Lev, čarodějnice a skříň
24. 4. – 26. 4. 20.00 UNDERWORLD: EVOLUTION
27. 4.  20.00 KARCOOLKA
28. 4. – 30. 4. 18.00 KARCOOLKA
28. 4. – 30. 4. 20.00 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
  3. 4. 17.30 TOYEN – ČR 2005. Režie: Jan Němec.
  6. 4. 17.30 YESMENI – USA 2004. Režie: Chris Smith, Dan 

Ollman, Sarah Priceová.
10. 4. 17.30 NÁHRADNÍ DÍLY – Slovinsko 2003. Režie: 

Damjan Kozole.
 PROJEKT FILM A ŠKOLA
25. 4. 11.00 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (F. Zeffirelli)

26. 4.  11.00 SVĚTLA RAMP (Ch. Chaplin)
27. 4. 11.00 OIDIPUS KRÁL (P. P. Pasolini)

VÝSTAVY
VELIKONOČNÍ TRADICE A VÍTÁNÍ JARA. Velikonoční 
výstavka. MŠ křesťanská, Mnišská ul. Do 2. 4. od 8 do 16 hod.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Prodejní výstavka pracovníků 
Rehabilitačních dílen Charity Opava. Galerie na schodech, Pře-
myslovců 26. Od 3. do 7. 4. od 8 do 15 hod., 5. 4. do 17 hod.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA VE SLAVKOVĚ. KD Slavkov. Pořádá 
ČSŽ, ZŠ, MŠ, OÚ Slavkov. Od 8. do 9. 4. od 9 do 17 hod.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. MŠ Opava-Komárov. Pořádá MŠ 
Opava-Komárov ve spolupráci se ZŠ Opava-Komárov, MŠ Podvi-
hov, MŠ Nové Sedlice a OÚ Opava-Komárov. Od 11. do 12. 4. od 
10 do 17 hod.
VÝSTAVKA SBÍRKY ODZNAKŮ (okr. Opava), TURISTIC-
KÝCH PŘÍVĚSKŮ (Morava), PIVNÍCH SKLENIC, KORBELŮ, 
TÁCKŮ, UZÁVĚRŮ, UKÁZKY RUČNÍCH PRACÍ. Klubovna 
Hobzíkova 32. Od 11. do 15. 4. od 16 do 18. hod. Mimo tuto 
dobu na tel.: 553 611 264. Pořádá MěR KČP Opava. Ukončení 
výstavky 30. 4.
GUSTAV AULEHLA – TAKOVÍ JSME BYLI. Kabinet fotografie. 
Dům umění. Do 23. 4.
JIŘÍ SOPKO – OBRAZY A OBRÁZKY. Dům umění. Do 23. 4.
RECORD, I LOVE 69 POPGEJŮ. Multimediální instalace v ora-
toři Domu umění. Do 23. 4.
JAN KRTIČKA. Instalace v atriu Domu umění. Do 23. 4.
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ SKUPINY IN SIGNUM. Gale-
rie Za Oponou, Slezské divadlo. Otevřeno během divadel-
ních představení a také ve St, Pá, So, Ne od 16 do 18.30 hod. 
Do 23. 4.
VÝSTAVA DĚL AUTORŮ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO REGI-
ONU. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Od 25. 4.
ADRA PRO SUMATRU. Výstava fotografií. Galerie Optik Jam-
nický, Solná 5. Pořádá ADRA spolu s o.s. Pathfinder a Klub zdraví. 
Po–Pá: 8.30–18 hod. Do 30. 4.
LENKA BĚLÁKOVÁ – VE SVĚTĚ ANDĚLŮ. Prodejní výstava 
keramických sošek. Esoterická prodejna Radost, Horní nám. 61 
(naproti obuvi Baťa). Po–Pá: 9–12, 12.30–17, So: 8–10.30 hod. 
Od 3. 4. do 3. 6.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
TAJEMNÝ SVĚT LIŠEJNÍKŮ. Ve spolupráci s Muzeem galerií 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Výstavní budova SZM. 
Do 9. 4.
LOUTKÁŘSKÝ SVĚT II. Amatérské loutkářské soubory v se-
verní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti. Výstavní 
budova SZM.
STARÉ MÍRY A VÁHY. Výstavní budova SZM. Od 20. 4.
REPOETITORIUM PŘEMYSLA RUTA, OTAKARA KARLASE 
A KARLA ČAPKA – VÝSTAVA KNIHY POESIE A TYPOGRA-
FIE. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Památník Petra Bez-
ruče, Ostrožná 35. Do 23. 4.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN. Přírodní kompozice. Arboretum 
Nový Dvůr – výstavní síň a exteriéry dendrologické expozice.
SKUPINA X. Arboretum Nový Dvůr – výstavní síň. Do 1. 5.
NAŠE DUBY – POZNÁVEJME BLÍŽE NAŠE DOMÁCÍ DŘE-
VINY. Arboretum Nový Dvůr – výstavní pavilón.
O. LASKE – LOĎ BLÁZNŮ. Výstavní budova SZM. Do 30. 4.

BLUDNÝ KÁMEN, o.s.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, 
tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, 
www.sca-art.cz/duopava
2 (+1) DNY SOUDOBÉ HUDBY
Dům umění od 4. do 6. 4.
  4. 4. 19.00 ABSTRACT MONARCHY TRIO (A, HU), BIRDS 

BUILD NESTS UNDERGROUND (Praha). 
  5. 4. 19.00 ORLOJ SNIVCŮ (Praha, USA), KALTENECKER 

TRIO (HU). Vinárna U Přemka.
  6. 4. 19.00 CAMERA MIX (IT), FREE APN COMBO (IT), DJ 

BALLI (IT). 
19. 4. 20.00 MIRIAM BAYLE QUINTET (CZ/SK). Jazzový 

koncert ve spolupráci s Jazzovým klubem Matice 
slezské. Vinárna U Přemka.
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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
8. 4. OTEVÍRÁNÍ ŘEKY – tradiční sjíždění řeky 

Moravice na lodích, opékání buřtů. Turistický 
klub.

14. 4. – 16. 4.  VÍTÁNÍ JARA (17.00) – víkendový pobyt na 
základně větrného mlýna v Hlavnici.

21. 4. – 23. 4. REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – seminář. 
Vede mistr Reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@ddmopava.cz, www.ddmopava.cz
1. 4.  VELIKONOČNÍ VÝROBA – PERNÍKY. 
15.00 – 18.00 Info a přihlášky: 553 712 821 (p. Vajdová). SVČ 

Jaselská.
1. 4.  PATCHWORK – výroba ze zbytků látek. Info 

a přihlášky: 553 712 821 (p. Vajdová). SVČ 
Jaselská.

2. 4. 15.00 VÍTÁNÍ JARA. Přehlídka dětských folklórních 
souborů a cimbálových muzik opavského Slez-
ska. Sál ZŠ Štítina.

4. 4.  OKRSKOVÁ KOLA VE VOLEJBALU CHLAPCŮ 
ZŠ 6.–9. tříd – určené ZŠ.

5. 4.  OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 
pro ZŠ, kategorie Z8, Z7, Z6. Pro vítěze školních 
kol.

6. 4. 9.00 OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALU DÍVEK ZŠ 6.–
9. tříd. ZŠ E. Beneše.

5. 4. – 6. 4. JARNÍ LIDOVÉ ZVYKOSLOVÍ. Výchovné kon-
certy pro předem přihlášené ZŠ. Info a při-
hlášky: 553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz 
(p. Wenzelová).

7. 4. 17.00 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Finálový koncert sou-
těže dětských lidových zpěváků. Loutkové diva-
dlo.

8. 4. 15.00 DOMEČKY V ČASE – POHÁDKY BOŽENY 
NĚMCOVÉ. Pro rodiče s dětmi. SVČ Jaselská.

10. 4.  9.00 DOMEČKY V ČASE – POHÁDKY BOŽENY 
NĚMCOVÉ. Pro MŠ a ZŠ. SVČ Jaselská.

11. 4.  OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 
pro ZŠ – kategorie C.

11. 4.  9.00 VELIKONOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM 
pro chlapce a dívky 5.–9. tř. ZŠ. ZŠ Opava-Kyle-
šovice.

13. 4.   HONBA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM SE 
ZAJÍČKEM. Velikonoční pochod Slavkov-Otice. 
Info a přihlášky pro jednotlivce i školní družiny: 
553 712 821, estetika@svcopava.cz (p. Va-
jdová). Odjezd v 7.30 hod. Opava východ.

15. 4.  VELIKONOČNÍ OPAVA. Pro předem přihlášené, 
doprava zajištěna.

19. 4.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALU CHLAPCŮ 
6.–9. tříd ZŠ. ZŠ E. Beneše.

20. 4.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V BASKETBALU CHLAPCŮ 
8.–9. tříd ZŠ. ZŠ Mařádkova.

22. 4. 15.00 BUBNOVAČKA A DISKOTANCE. Info a při-
hlášky: 553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz 
(p. Vajdová). SVČ Jaselská.

23. 4.  9.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – oddělení turistiky 
a přírodovědy. SVČ Husova.

26. 4. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE V ORIENTAČNÍM BĚHU ZŠ 
a SŠ. Městské sady.

27. 4.  REPUBLIKOVÉ FINÁLE V POHÁRU AŠSK 
ČR. Pohybové skladby pro ZŠ a SŠ. Víceúčelová 
hala.

30. 4. 17.00 PÁLENÍ ČARODĚJNIC – zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče. Loutkové divadlo – zahrada.

  
DEN ZEMĚ 4 ELEMENTŮ 2006

pořádá SEV Areka a SVČ Opava
3. 4. 17.00 DEŠTNÝ PRALES, AUSTRÁLIE (beseda 

s J. Plurou). SEV Areka, Sněmovní 2.
4. 4. 16.00 VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU. SEV 

Areka, Sněmovní 2. 

8. 4.  9.00 a 14.00 JARNÍ A VELIKONOČNÍ KVĚTINOVÉ 
VAZBY (celodenní dílna). SEV Areka, 
Sněmovní 2. 

8. 4. – 9. 4.  OTVÍRÁNÍ MORAVICE. Akce pro pře-
dem přihlášené. Odjezd v 8 hod. od 
Loutkového divadla.

10. 4., 13. 4. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kroužku 
leteckých modelářů. SVČ, Husova 17. 

19. 4. 10.00 DĚTSKÉ SLYŠENÍ v aule MSZeŠ. 
20. 4. – 22. 4.  VÝSTAVA MLÁĎAT.
 9.00–16.00 SVČ, Husova 17.
21. 4.   STŘEDNÍ ASIE (beseda s R. Staňkem). 

SEV Areka, Sněmovní 2. 
25. 4. 16.00 VÝROBA SVÍČEK. SEV Areka, Sně-

movní 2. 
28. 4.  9.00–16.00 DEN ZEMĚ 4 ELEMENTŮ – prezentační 

akce. Horní náměstí.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH
LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ
Od 1. do 2. 4.
1. 4. 10.00 OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Broučci LD SVČ 

Opava.
 15.00 OTESÁNEK. DS Štěk LD SVČ Opava. 
 17.00 O LIŠCE. Soubor V Kapse LD SVČ Opava.
 17.40 POHÁDKY PRO VĚTŠÍ. DS 2+1 z Ostravy.
 19.00 KLINICKÁ SMRT PANÍ DVOŘÁČKOVÉ A JINÉ 

POVÍDKY. Soubor OPAL LD SVČ Opava.
 2. 4. 10.00  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. LS Krnováček, 

Krnov.
 16.00 PŘÍHODY MEDVÍDKA ŤUPÍKA. Soubor DUO – 

Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek.
 7. 4. 17.00 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Koncert finalistů.
 9. 4.  CO VÍTR VYPRÁVĚL. 
10.00 a 16.00 DS Skřítci LD SVČ Opava.
14. 4. 19.00 LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU ANEB STATEČNÁ 

BIBIANA. Soubor OPAL LD SVČ Opava.
16. 4.  KOCOUREK MODROOČKO. 
10.00 a 16.00 Soubor Sáček LD Opava.
23. 4.  KOCOURKOVSKÉ POVÍDAČKY. 
10.00 a 16.00 Soubor OPAL LD SVČ Opava.
30. 4.  ČTYŘI POHÁDKY S VLKY ZA VRÁTKY. 
10.00 a 16.00 Divadlo loutek Ostrava.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 724 216 492
4. 4. – 6. 4.  JÁ A MŮJ SVĚT – 2. ročník výstavy
9.00–17.00  žákovských prací zhotovených různými 
7. 4.  technikami, keramika a prostorové modely.
9.00–12.00  Předvedení Axmanovy techniky – modelování pro 

zrakově a tělesně postižené. Výstavní síň. Pořádá 
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení se ZŠ pro TP. 

11. 4.  KURZ DRÁTOVÁNÍ. Ozdobíte si skleněnou
15.00–18.00  karafu, kamínek a polystyrénové velikonoční 

vajíčko.
13. 4. – 14. 4. PŘEDVÁDĚCÍ AKCE – zdobení velikonočních
10.00–17.00  vajíček různými technikami, výroba věnců 

a vazeb pomocí techniky ceramofix, twist art 
a proužků papíru.

24. 4. – 28. 4. ROZKVETLO U NÁS JARO. Nahlédnutí do tera-
peutických dílen, pletení pedigu, tkaní koberce, 
malování obrázků.

ART IMAGE ASSOCIATION
Minicentrum vizáže a jógy, Pekařská 21, Opava, 
tel.: 777 152 020 (p. Střílková), 777 070 158 (p. Klogner)
 8. 4., 29. 4. KURZ OSOBNÍHO LÍČENÍ. Nové trendy 

líčení s doladěním k vašemu typu.
15. 4.  RODINNÉ KONSTELACE. Harmonizace 

vztahů k rodině.
CVIČENÍ JÓGY: Po–Pá: 14–15.30, 16–17.30, 18–19.30 hod. Po 
domluvě i v jiných časech.
V našem centru provádíme REGRESNÍ TERAPIE. Dle předchozí 
domluvy.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Letní semestr Univerzity třetího věku. Přednášky z cyklu OHLÉD-
NUTÍ ZA SVĚTOVÝM ROKEM FYZIKY 2005 (pro předem při-
hlášené, kteří uhradili stanovený poplatek).
 6. 4. 16.25 QUO VADIS, ELEKTRONIKO? Přednáší M. 

Vala.
13. 4. 16.25 MULTIMÉDIA V PRAXI. Přednáší H. Sekanina.
20. 4. 16.25 DETEKCE KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ NA SLEZ-

SKÉ UNIVERZITĚ. Přednáší J. Juráň.
27. 4. 16.25 RADIOAKTIVITA. Přednáší P. Habrman. 

JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA
Těšínská 30, Opava, tel.: 553 607 040, 775 673 376, info@abe-
ceda.org, www.abeceda.org
7. 4. – 9. 4. DISCUSSION CLUB – konverzační víkend 

s rodilým mluvčím v Luhačovicích.
10. 4. – 30. 6. GENERAL INTENSIVE – 1x týdně 2 lekce. 
23. 4. – 28. 4. INTENSIVE – týdenní kurz v Luhačovicích.
29. 4. – 30. 4. BUSINESS – víkendový kurz s obchodní téma-

tikou. 
duben–prosinec PROGRESS – 1 x měsíčně jeden víkend 

v Opavě. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY
1. 4. 16.00 JIHOVÝCHODNÍ ASIE – cestopisná beseda 

s promítáním. Pořádá ADRA, o.s. Pathfinder 
a Klub zdraví. Klubovna Na Rybníčku 60.

3. 4. 15.00 OBČANÉ PODKARPATSKÉ RUSI A NAŠE 
REPUBLIKA – beseda s plk. A. Kobou. Klub 
důchodců, Masarykova 25. Pořádá Vlastivědná 
vzdělávací společnost StOpa.

3. 4. 16.00 UGANDA PERLA AFRIKY – cestopisná beseda 
F. Krampota (lektor ACET). Pořádá ADRA, o.s. 
Pathfinder a Klub zdraví. Klubovna Na Rybníčku 
60.

3. 4., 10. 4., 18. 4., 24. 4.
18.00  KURZY ALFA. Pořádá křesťanské centrum 

CESAREA, Olomoucká 24, tel.: 553 628 919, 
cearea@quick.cz.

4. 4.  MATEŘSTVÍ – cyklus přednášek pro těhotné
10.00–11.00  ženy. MC, Válečkova 16, tel.: 605 962 095.
4. 4.  PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
15.30–19.30  LRC Englišova. Pořádá Baby club Kačka, V. Kotová, 

tel.: 775 327 197. 
4. 4., 25. 4.  PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ V KRUHU 
17.00–20.00  PŘÁTEL BRUNA GRÖNINGA – léčení duchovní 

cestou. Mendelovo gymnázium, přízemí. Info: 
732 518 025.

11. 4. 18.00 ZDRAVÝ MOZEK – zlepšení paměti a soustře-
dění. Přednáška S. Navrátilové (H. Králové). ZŠ 
Šrámkova. Možno objednat osobní konzultace 
u p. Navrátilové od 15 do 17 hod. Info a objed-
návky: tel.: 721 903 375 nebo lenulkaf@cent-
rum.cz.

12. 4. 18.00 Matiční diskusní středa na téma ŽELEZNIČNÍ 
UZEL OPAVA, MINULOST A PROSPERITY. 
Úvodní slovo J. Valeček, přednosta žst. Opava 
východ. Pořádá Matice slezská. Aula CSVŠ, 
Beethovenova 1.

24. 4. 15.00 NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – beseda s K. Cho-
vancem. Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá 
Vlastivědná vzdělávací společnost StOpa.

26. 4. 17.00 PŘEDNÁŠKA DOKTORKY KLIMOVÉ (Brno). 
Podmínky vývoje dětí, význam 1. roku života, 
vstup do školy, školní zralost + LMD, zdravotní 
rizika školní docházky. Pořádá FINCLUB Opava, 
sady Svobody 4, tel.: 553 621 765, 603 823 947. 
Salónek restaurace Zlatovar, Pivovarská.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
5. 4  9.00 PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro stu-

dium na Církevní konzervatoři Opava. CSVŠ, 
Beethovenova 1.

4. 4. 19.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE POLEDNY. 
Hosté: M. Mareš – housle, M. Krutílek – violon-
cello, J. Polednová – příčná flétna. Na programu: 
F. Mendelssohn-Bartholdy, S. Rachmaninov, 

A. Skrjabin, L. Fišer. Sněmovní sál minoritského 
kláštera. Pořádá SMO ve spolupráci s ag. K. Kos-
tery.

6. 4. 17.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ. Koncertní 
sál ZUŠ V. Kálika. Pořádá ZUŠ V. Kálika.

6. 4. 18.00 VARHANNÍ KONCERT. Vystoupí studenti var-
hanního oddělení CSVŠ. MDKPB. Pořádá CSVŠ.

7. 4. 19.00 PŘÁTELSKÝ JARNÍ VEČÍREK. KD Na Rybníčku. 
Pořádá ZUŠ V. Kálika.

8. 4. 14.30 BORŠIČANKA. Dechová kapela ze Slovácka. 
Kino Mír. Pořádá ag. Mazel.

11. 4.  KONKURZ DĚTÍ DO DPS JEŘABINKA. 
16.00–18.00  ZUŠ V. Kálika, Nádražní okruh 11, uč. č. 6.
23. 4.   VELKÁ JARNÍ BURZA ZNÁMEK, FILATE-
8.00–12.00  LISTICKÝCH MATERIÁLŮ A POHLEDNIC. 

SOU stavební, B. Němcové 22. Pořádá SČF, Klub 
filatelistů 07 – 16. Info: 776 390 219.

24. 4. 18.00 KONCERT UČITELŮ. MDKPB. Pořádá ZUŠ V. Ká-
lika.

24. 4. – 26. 4. KURZ GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU pod 
vedením Fr. Gregora Baumhofa. Přihláška a info 
na www.scvs-opava.cz. Pořádá CSVŠ. 

27. 4. 18.00 SMÍŠENÝ KONCERT Z CYKLU POCTA MOZAR-
TOVI. Vystoupí pěvecký sbor Laudate Dominum, 
studentský komorní sbor a Opavský komorní 
orchestr Musica Opavia. Výstavní budova SZM. 
Pořádá CSVŠ. 

28. 4. 19.00 JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ 
SLEZSKÝCH UČITELEK. Dirigent P. Škarohlíd. 
Výstavní budova SZM.

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
1. 4., 8. 4.,   20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA.
15. 4., 22. 4., 29. 4.
3. 4., 4. 4. 16.00 7. KOLO MEZIPODNIKOVÉ BOWLIN-

GOVÉ SOUTĚŽE – 1. liga, 2. liga.
5. 4. 17.00 7. KOLO MBS – 3. liga.
10. 4., 12. 4. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA.
11. 4., 13. 4. 16.00 POHÁR MBS.
16. 4. 13.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ 

JEDNOTLIVCŮ. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2006.

17. 4. 11.00 AKCE KOLEDA. Vyhraj pivo Gambri-
nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3 x 
STRIKE po sobě nebo nához přes 200 
bodů v jedné hře.

18. 4., 20. 4.,  16.00 8. KOLO MBS – 2. liga, 1. liga.
19. 4. 17.00 8. KOLO MBS – 3. liga.
24. 4., 25. 4. 16.00 9. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga.
26. 4. 17.00 9. KOLO MBS – 3. liga.

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, info@ha-
la-opava.cz, www.hala-opava.cz
1. 4. MEDVĚDI MALÉ HOŠTICE – ARSENAL HLINSKO. 

II. liga futsal.
8. 4. DIVOKEJ BILL – v 19.00 hod., koncert.
27. 4. GYMNASTIKA. SMO.
  
SPORTOVNÍ AKCE

6. 4. 16.00 NÁBOR CHLAPCŮ 1.–5. TŘÍD ZŠ DO PŘÍ-
PRAVKY BASKETBALOVÉHO KLUBU OPAVA, 
Městská hala, Žižkova ul., vchod „novináři”. 
Trénink: Po, St, Pá ve 14.30 hod. – ZŠ Šrám-
kova a v Út a Čt ve 14 hod. – ZŠ M. Hoštice. 
Info: Mgr. Štěnička – 737 218 679, Mgr. Horák – 
728 361 883.

15. 4.   46. ROČNÍK DP BEZRUČOVA MORAVICE. 
6.00 – 10.00  Start: Sportovní areál – koupaliště Hradec n/Mor., 

trasa 50 km – od 6 do 7 hod., 28 a 37 km – od 6 
do 9 hod., 7 a 13 km – od 6 do 10 hod., 35 – 
60 km – od 6 do 10 hod. Start: Radkov-Dubová, 
zřícenina Vikštejn, trasa 17 km – od 7.30 do 10 
hod. Pořádá odbor VT TJ Opava a odbor KČT VHT 
Opava. Info: 721 702 807 – p. Bednařík.

20. 4. 17.30 NÁBOR ČLENŮ DO ABADÁ CAPOEIRY spojený 
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s exhibicí nejlepších capoeiristů v ČR. Unikátní 
brazilské umění kombinující efektivní bojové 
techniky s hudbou, tancem a akrobacií. Tréninky 
každý Čt od 17.30 hod. Tělocvična SGO, Krnov-
ská 69. Info: 775 179 036. 

22. 4.   JDI DO HÁJE. 20. ročník turistického a dálko-
6.00–10.00  vého pochodu po trase 10, 20, 30, 50 km. Start: 

sokolovna Háj ve Slezsku. Pořádá KČT a Obec Háj 
ve Slezsku. Info: M. Sukeník, tel.: 553 773 468.

22. 4. 13.00 4. ročník turnaje neregistrovaných hráčů O TI-
TUL MISTRŮ OPAVY V BADMINTONU dvou-
her a čtyřher (kategorie muži i ženy). Hala ZŠ 
Otická. Přihlášky do 15. 4.: 607 993 155 (12–
16 hod.), selingr@centrum.cz, www.volny.cz/
badminton. Pořádá badmintonový oddíl TJ Slavia 
Minerva Opava. 

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

SPORT CLUB OPAVA, tel.: 608 625 162. Sportovní hala Elim: 
Pilates – Po, St: 19.30 h., Ball míče – Út, Čt: 18 h., Bodystyling – 
Út, Čt: 19 h. Wellness studio ZŠ Englišova, malá tělocvična: Pila-
tes – St: 17.30 h., Power jóga – Po: 18 h., Bodystyling – Po, Čt: 
19 h., Bodymix – St: 18.30 h., Ball míče – Út: 18.30 h.
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 17. listo-
padu 2. Bodystyling – St: 9 h.; Út, St, Čt, Ne: 17.30 h.; Po, St, 
Čt: 18.30 h.; Po: 19.30 h. Step body – Po: 17.30 h.; Út: 16.30 
h.; Pá: 18.30 h. Power jóga – St: 19.30 h.; Pá: 17.30 h. Body ball 
– Út: 18.30 h.; Čt: 16.30 h.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC, Válečkova 16: 
18. 4. – kurz cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku, 
10. 4. – plavání kojenců, 14. 4. v 11 h. – orientální tance s dítě-
tem v náručí, 11. 4. v 11 h. – Laktační liga – poradna pro kojící 
matky. LRC Englišova: 12. 4. v 15.30 h. – kurz plavání rodičů 
s dětmi; 16.30 h. – kurz plavání dětí od 4 do 6 let.
MATEŘSKÉ CENTRUM OASA, Válečkova 16, tel.: 605 962 095, 
723 848 320. 4. 4. v 15 h. – setkání dvojčat a x-čat, 11. 4. – 
maminko a kamarádi, nazdobíme vajíčko (1–5 let), 20. 4. od 15 
do 18 h. – říkankové cvičení.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Pomůcka:
AIZ, inck, Ilek, 

ribit

Papežský list 
s pečetí

Obyvatel
Aše

Okraj
zraku

Jihoevropským 
jazykem

Soutěžní řád
(zkr.)

Označení vo-
zidel dálkové 

přepravy

Český
literární
historik

Obyvatel
Tichomoří

Manilské
konopí

Sloven.
„uchystat”

Název
římské

padesátky

Jednotka
výšky
tónu

Uhlovodík Přenašeči
nákladu

Ochutit
solí

Nauka
o pohybu

střel

Plod
rostlin
Lehký
beton

1. DÍL
TAJENKY

Jihoamerický 
sudokopytník

Ženy se 
svát.13.10.
(domácky)

Provaz se
smyčkou

Býv. stříbr-
ná  minceAngl. „Islám”

Leguánovitý 
ještěr

Čapí
nůsek

Africký
veletok

Patřící
k  domu

Kontrolor
jízdenek

Splašky

Naše polit.
strana Učitel Nebo

Kruhová
stavba Horká Natlučená

Sloven.
„příklop”

Horníci
(zastar.)

Leštěnec
olověný

Domácky
Antonín

Značka
jakostní
mouky

Japonský
motocykl

Sloven.
„velbloud” Japonská

délková
jednotka

Bývalá čínská 
stříbrná minceViděl  jsem

(z latiny)
Pražská

SPZ

Místní národní 
výbor 

(býv. zkr.)

Starosl. 
bohyně smrti

Druh
cukru

Cesta
letadlem

Domácky
Tomáš

Starořím.
úředník

Násilím
předat

Žen. jmé-
no (29.11.)

Označení
anonyma

Řím. čísl.
501

2. DÍL
TAJENKY

Vybraná Inic. her.
Kačírkové

Divadelní
dílo

Vážení čtenáři, opět jsme pro vás připravili soutěžní křížovku, tentokrát na velikonoční téma. Pokud chcete získat 
jednu ze tří publikací o Opavě, zašlete nám do 18. dubna správné znění tajenky buď na adresu: Magistrát města Opavy, 
redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete ode-
vzdat i na podatelně magistrátu.

Text k velikonoční křížovce: Povzdechne si školačka: „Kéž bych tak mohla předat rodičům své vysvědčení právě na 
Velikonoční pondělí!” (Dokončení v tajence křížovky.)

Správné znění tajenky jarní křížovky z březnového čísla zní: „Prý mu tam neustále berou jeho figurky.” Výpravnou pub-
likaci si mohou v redakci Hlásky vyzvednout tito výherci: Zdeněk Golda, Opava-Komárov; Jana Gillová, Opava; Andrea 
Kučáková, Opava.
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Festival Další břehy: Návrat
Mohutný proud divadelních představení, koncertů, výstav, filmů a přednášek se od druhé poloviny 
dubna povalí Opavou. Začíná desátý ročník mnohažánrového festivalu Další břehy. Letošní festival 
s přídomkem X. řeka se ohlédne za všemi předchozími ročníky. Bára Hrzánová, HaDivadlo, Jaroslav 
Dušek, Anna Polívková. To je jen několik z mnoha jmen, které břehy nabízí.

Většina z devíti předchozích 
břehů se řídila pravidlem: 

jedno užší téma nahlížené 
různým způsobem a z mnoha 
stran. Letošní festival bude 
odlišný, protože pojítkem 
všech akcí nebude úzký 
společný motiv, ale společná 
minulost. „Letošní jubilejní 
ročník je ohlédnutím a malou 
bilancí témat a směřování 
předcházejících ročníků. 
Festivalová mozaika bude 
složena z témat a motivů, 
kterých jsme se v minulém 
desetiletí dotkli, které jsme jen 
„nakousli”, které jsme s pokorou 
propátrávali při vědomí 
skutečnosti, že je nemožné 
zvolená témata obsáhnout 
či vyčerpat, že jsou vlastně 
nekonečná a žijí dál svým 
vlastním životem,” konstatoval 
spoluorganizátor festivalu, 
městský kulturní referent Petr 
Rotrekl.

Festival tedy bude postupovat od jed-
noho minulého tématu k druhému 
a všem, které dřívější břehy zaujaly, se 
na chvíli znovu vrátí. „I letos se proto 
můžete setkat s nesmrtelnými shake-
spearovskými postavami, ušpinit se 
hrabalovskou poetikou nazírání světa 
hledající ve všednodenním lopocení 
sváteční den, poklonit se před monu-
mentalitou odkazu kolébky evropské 

civilizace – antickou kulturou, vzít na 
sebe hrdost, odvahu a galantnost rytíř-
ského věku, nechat se vést v trudné 
chvíli andělskými posly, zakusit paříž-

ský esprit nebo vzdát hold a pochvalu 
bláznivosti, bez které bychom si asi 
nezachovali zdravý rozum,” shrnuje 
témata Rotrekl. 

Číslo 4 | duben 2006

Festival Další břehy se zrodil v roce 1997 
v hlavách dvou přátel spolupracujících dříve 
v oblasti rozhlasové práce – Jana Němečka 
a Petra Rotrekla. Multižánrový festival (diva-
dlo, film, hudba a poezie), jehož hlavními prin-
cipy při výběru programů jsou hledání inspi-
race, kreativita, hravost a hledání nových 
možností komunikace prostřednictvím umění, 
je zaměřen především na všechny nonkon-
formně naladěné příznivce umění, mladší 
i starší. Hlavním záměrem festivalových akti-
vit je nejen dovézt výborné umělce a před-
stavit pozoruhodné umělecké pořady, ale také 
v některých akcích probudit „domácí” tvoři-
vost a aktivitu i vznik nových uměleckých pro-
jektů a kreací. 
Hlavním pořadatelem festivalu je město 
Opava, které spolupracuje na výsledné podobě 
programů s mnoha dalšími kulturními subjekty 
i uměleckými osobnostmi, některé projekty 
tak vznikají pouze na zakázku festivalu. 
Festival je monotématický a od jeho prvo-

počátků se pořadatelé snažili propátrávat 
témata, která jsou dostatečně atraktivní, mno-
hovrstevná, nejednoznačná, ve kterých si 
může zájemce uvědomit a ověřit nové souvis-
losti, pohlédnout na všeobecně známá fakta 
z nových úhlů, nechat se překvapovat novými 
interpretacemi domněle známého. 
Témata festivalů tak musí být zajímavá nejen 
pro realizátory festivalu, ale i pro podobně 
naladěnou kulturní veřejnost (Alternativní roz-
hlasová tvorba, Pábení Bohumila Hrabala, 
Rytířská kultura, Vesmíry Williama Shake-
speara, Krajiny andělů, Chvála bláznovství, 
Antika se tě dotýká, Paříž! Paříž! Zde se stává 
všechno!). 
Každoročně přináší festival Další břehy v mě-
síci dubnu, v nadějeplné atmosféře nastupu-
jícího jara, více než pětadvacet samostatných 
programových bloků, které vybízejí k prů-
zkumné umělecké plavbě k „Dalším břehům”. 
Kéž i v budoucnosti bude vítr příznivý, loď 
pevná a vodstvo milosrdné. F
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at do známých přístavů

„Za oponou festivalu je připraveno 
jedenáct podivuhodných a pestrých 
divadelních představení, deset filmo-
vých projekcí, tři koncerty, tři před-
nášky, dvě výstavy a jeden poetický 
pořad. Vše je jen na vás, naladit se, 
správně si vybrat a vstoupit do hluboké 
festivalové řeky…” zve na festival Petr 
Rotrekl.

Vlevo:
První festivalový 
večer bude patřit 
vzpomínkám na 
spisovatele Bohumila 
Hrabala (v kšiltovce). 
Výstavu spisovatelových 
fotografií otevře Tomáš 
Mazal (třetí zprava).
Foto: archiv Tomáše 
Mazala

Dole:
Loňské Další břehy 
oslavovaly genia loci 
města Paříž. Studenti 
opavské ZUŠ si při jedné 
z akcí zahráli na slavné 
francouzské malíře.
Foto: archiv SMO

Hláska •••••••

DALŠÍ BŘEHY – „X. ŘEKA…”
festival divadla, filmu, hudby a poezie

Opava 20. 4. – 29. 4. 2006
ČT 20. 4.  8.00 Nesmrtelná láska R+J ve filmech Mendelovo 

gymnázium

17.00 Vernisáž: Bohumil Hrabal ve fotografii Minorit

18.00 Filmové rozvzpomínání na Bohumila Hrabala 
s Tomášem Mazalem

Minorit

PÁ 21. 4.  9.00 Spisovatel Bohumil Hrabal aneb Jak napsat 
zamilovaný dopis – „esemesku”

Minorit

15.30 Procházka Opavou s divadlem Kvelb centrum města

16.00 Černá rodinka – hraje divadlo Kvelb 
Vlasatý tanec – výtvarná performance studentů
Filmový archiv Dalších břehů – Paříž, Antika

Minorit

19.30 Ethno music party: Čankišou – hudba lidu Čanki
Sonyk Bel a DJ 105 kg Milan Krajčí 
+ bonus Divadla Kvelb – Vzplanutí (22.00)

Classic club 
N.5

SO 22. 4. 16.00 Chvála bláznovství – filmové pásmo o jinakosti Dům umění

19.00 Renata Kalenská, Lidové noviny (J. A. Pitínský) 
– hraje HaDivadlo

Slezské divadlo

NE 23. 4. 16.18 Film a svatý grál Dům umění

19.33 Rytířské řády a hledači svatého grálu – přednáška 
Bohumila Vurma

Minorit

PO 24. 4.  9.00 Tajné dějiny Evropy, Záhady a památná místa 
Moravskoslezského kraje – přednáška Bohumila 
Vurma

Minorit

17.00 Neznámý Shakespeare, Hamletův příběh 
– umělecké dokumenty

Kino Elektra

20.00 Tragická historie o doktoru Faustovi (Ch. 
Marlowe) – hraje Divadlo U stolu

Loutkové 
divadlo

ÚT 25. 4. 11.00 Zkrocení zlé ženy (Franco Zeffirelli) Kino Elektra

17.00 Loutkový automat pro jednoho diváka aneb 
Kompletní dílo Williama Shakespeara
– hrají Buchty a loutky

Loutkové 
divadlo

20.00 Rocky IX – boxing, kissing, loutking 
– hrají Buchty a loutky

Loutkové 
divadlo

ST 26. 4. 11.00 Světla ramp (Charlie Chaplin) Kino Elektra

18.00 K. H. Mácha – Máj (recituje Bára Hrzánová)
170. výročí vydání Máje (26. 4. 1836)

Loutkové 
divadlo

20.00 Cesta madrigalů Shakespearovy doby 
z renesance do současnosti – Jarmila Chaloupková 
(zpěv) a Brian Wright (loutna)

Minorit

ČT 27. 4. 11.00 Oidipus král (Pier Paolo Pasolini) Kino Elektra

15.30 Cesta kolem světa za 80 let aneb Naše škola má 
narozeniny – vernisáž dětských výtvarných prací 

ZŠ T.G. 
Masaryka

17.00 Antika se tě dotýká aneb Filmové dotyky antiky Kino Elektra

20.00 Prodloužený víkend s Příležitostným folklórním 
souborem stréca Frantíka Smělíka aneb 
Archeologický výzkum Dalších břehů

Classic club 
No.5

PÁ 28. 4. 17.00 Listové do nebe (J. A. Komenský) – hraje Tomáš 
Koliandr (Divadlo jednoho herce Radost)

Dům umění 

19.00 Na dlátech křídel – hraje Divadlo Vizita Jaroslava 
Duška

Loutkové 
divadlo

SO 29. 4. 16.00 Film z krajiny andělů… Dům umění

19.00 Monology vagíny (Eve Ensler) – hrají Dáša Bláhová, 
Anna Polívková a Míša Sajlerová

Slezské divadlo

21.00 Ta Jana z Velké Ohrady aneb „nový emocjonální 
šanzón”

Café Evžen
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Takoví jsme byli:
Fotografické vzpomínky na maloměstský socialismus

Nepřirozeně 
rozjásané 

a přirozeně 
křečovité tvá-
ře z prvomájo-
vého průvodu, 
oslavná hesla 
o úspěších 
společnosti na 
rozpadajících 
se stavbách. 
To jsou ně-
které scény 
ze života na 
malém městě, 
které nevšed-
ně zachytil fo-
tograf Gustav 
Aulehla. Jeho 
snímky z še-
desátých až 
osmdesátých 
let minulého 
století můžete 
vidět do 23. dubna v Kabinetu 
tvůrčí fotografie v Domě umění.

Gustavu Aulehlovi, který žije v ne-
dalekém Krnově, bude letos osmde-
sát pět let. „Fotografuje téměř šede-
sát let, ve svém archivu má na 90 
tisíc negativů, avšak jeho dílo je 
širší veřejnosti téměř neznámé. Při-
tom bychom u nás asi nenašli dru-
hého fotografa, který by dokázal tak 

pravdivě zobrazit život v českosloven-
ském maloměstě na začátku 60. let,” 
představuje Aulehlu vedoucí Insti-
tutu tvůrčí fotografie Vladimír Birgus. 
„Aulehlovy snímky jsou většinou kom-
ponovány velmi jednoduše, ale jsou 
v nich eliminovány rušivé podružné 
prvky. Vymykají se z tehdejšího opti-
misticky laděného trendu poezie všed-
ního dne a svou syrovostí a ironic-
kou distancí, s jakou ukazují devastaci 

prostředí a lidí v době vlády jedné 
strany, připomínají spíše o téměř dvě 
desetiletí mladší fotografie Jindřicha 
Štreita z vesnic na Bruntálsku a Rý-
mařovsku,” konstatuje Birgus.

Kromě výstavy Oulehlových fotogra-
fií nabízí Dům umění ještě další dvě 
výstavy. Do 23. dubna se můžete jít 
podívat na Obrazy a obrázky Jiřího 
Sopka a na Rekord, I love 69 popgejů.
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Opava má nový leták o vojen-
ských opevněních. Město nabízí 
novou pomůcku všem, které zajímá 
vojenská historie: turistický pro-
spekt o opavských opevněních 
a vojenských památkách. Na deseti 
letákových stranách najdou lidé 
stručné informace z historie opev-
nění, mapku městského okolí 
s pohraničním pásmem pevností 
a pevnůstek, mapu města s vy-
značenými vojenskými a odbojář-
skými památkami, stručné profily 
významných vojenských osobností 
či tipy na výlety po Opavsku. Leták 
bude k dostání v městském infor-
mačním centru a bude se prodávat 
za šest korun.
Konkurz do Jeřabinky. Dětské 
sborové studio Jeřabinka Základní 
umělecké školy Václava Kálika zve 
děti na tradiční konkurz do pří-
pravných oddělení sborového stu-

dia. Konkurz se koná 11. dubna 
od 16 do 18 hodin v budově školy, 
v učebně č. 6. Dětský pěvecký sbor 
(DPS) Malinka je určen dětem od 
4 do 7 let a DPS Ostružinka od 8 
do 12 let. Děti se zde seznamují 
nejen se základy zpěvu a pohybo-
vých dovedností, ale i s prvky spo-
lečenského chování a vystupování 
na veřejnosti.
Domino na italské misi. Dět-
ský pěvecký sbor Domino při ZŠ 
Ilji Hurníka absolvoval týdenní kon-
certně-poznávací turné po Itá-
lii. Putování po několika italských 
provinciích zahájilo čtyřicet zpě-
váků v Padově a zakončilo v San 
Marinu. Největší koncerty – před 
500 diváky – absolvovali ve Folignu 
a Spellu. Za pár týdnů navštíví na 
oplátku hudebníci z Apeninského 
poloostrova Opavu. Koncerty již 
tradičně doprovázela výstava prací 

žáků ZUŠ v Háji ve Slezsku, připra-
vená opavskou výtvarnicí Alenou 
Zupkovou.
Thálie pro Horáčka. Letošní Thá-
lii za celoživotní dílo získal v operní 
kategorii jeden z nejvýznamněj-
ších českých basistů druhé polo-
viny dvacátého století Jaroslav 
Horáček. Rodák z Děhylova začínal 
svou kariéru na Ostravsku a Opav-
sku. Jako sólista působil v Opavě 
od roku 1945 do roku 1951. Od 
roku 1953 se stal hvězdou Národ-
ního divadla.
Velikonoční výstavka ve Slav-
kově. ČSŽ, ZŠ, MŠ a Obecní 
úřad Slavkov pořádají velikonoční 
výstavku, na níž si můžete pro-
hlédnout práci slavkovských dětí 
a žen, které připravily Krkonoš-
ské pohádky z perníku. Výstavka se 
uskuteční 8. a 9. dubna od 9 do 17 
hodin v KD Slavkov.

Vlevo:
Gustav Aulehla (vpravo) 
na vernisáži v opavském 
Domě umění.

Vpravo:
Jeden z největších 
koncertních taháků 
Velikonočního jarmarku 
bude skupina Fleret. 
Flereti si na nedávných 
vánočních trzích zahráli 
společně s Jarmilou 
Šulákovou.

Foto: Jan Šindler
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Desítku různorodých akcí 
věnovanou Dni Země pro 

vás připravili sdružení Areka, 
Středisko volného času a městský 
odbor životního prostředí. Vše 
vyvrcholí velkými oslavami na 
Horním náměstí na konci dubna. 
Záštitu nad celou akcí převzal 
primátor Zbyněk Stanjura. 

Pořadatelé chtějí každý z dubnových 
týdnů připomenout a oslavit jeden ze 
čtyř základních starořeckých elementů 
– vodu, vzduch, oheň a zemi. Samotné 

oslavy Dne Země proběhnou v pátek 
28. dubna od 9 do 16 hodin na Horním 
náměstí. Je připraven bohatý kulturní 
program, můžete zhlédnout ukázku 
lidových řemesel, šermu, práce letec-
kých modelářů a vystoupení cimbálové 
muziky či tanečního souboru Úsměv. Pro 
děti jsou připraveny hry, loutkové diva-
dlo. 

Pořadatelé se nezaměřili pouze na jed-
norázové akce, ale i na dvě akce dlouho-
dobé, a to pro týmy opavských základ-
ních a středních škol. První akce je 

výtvarná soutěž nazvaná Skleněný 
svět. Soutěžit mohou žáci ZŠ ve čty-
řech kategoriích (1.–3 tř., 4.–5. tř., 6.–
7. tř., 8.–9. tř.). Žáci mohou z jakého-
koliv skleněného obalu zhotovit užitkový 
či ozdobný předmět libovolnou techni-
kou. Dva nejlepší výrobky v každé kate-
gorii může škola odevzdat do 27. dubna 
na SEV Areka. Druhá dlouhodobá akce 
je určena pětičlenným týmům středních 
škol. Jejich úkolem je připravit seminární 
práce na téma „Má význam separovat 
sklo jako odpad?”. Práci mohou odevzdat 
do 21. dubna na Středisko volného času.

Oslavy Dne Země budou probíhat celý duben

Velikonoční jarmark je tady

Na Dolním náměstí začal na 
konci března Velikonoční 

jarmark a potrvá do 17. dubna. 
Od 3. do 14. dubna je pro vás 
připraven bohatý kulturní 
program. 

Na pódiu, které bude stejně jako 
v době vánočních trhů v dolní polo-
vině náměstí, vystoupí hudební i diva-
delní soubory. Stánky jsou otevřeny od 
9 do 18 hodin. V době uzávěrky Hlásky 
se podrobný program teprve připravo-
val, přesnější a podrobnější informace 
proto najdete na infopanelech na Dol-
ním náměstí.

Kulturní program jarmarku
3. 4. – PONDĚLÍ
15.00 Pěvecký sbor Církevní střední 

varhanické školy
16.30 Komorní sbor při Slezské univer-

zitě

4. 4. – ÚTERÝ
15.00 Pěvecký sbor Jeřabinka
16.30  Dechový orchestr při ZUŠ Opava 

– mažoretky
18.00 Hudební skupina Blues Angels

5. 4. – STŘEDA
15.00 Pěvecký sbor Studánka

16.30 Akordeonový 
soubor při ZUŠ 
Opava

18.00 Pěvecké sdružení 
slezských učitelek

6. 4. – ČTVRTEK
15.00 Pěvecký sbor 

Domino
16.30 Hudební skupina 

Kajkery
7.30 Záhorská kapela

7. 4. – PÁTEK
16.30 Dětský sbor Lus-

cinia
17.30  Slezská kapela

8. 4. – SOBOTA
13.00 Dechová hudba 

Opava
16.00 Hudební skupina Můj Grass
17.00 Hudební skupina Opavští hudci 

– cimbálová muzika

9. 4. – NEDĚLE
14.00 Hudební skupina Fleret
16.00 Hudební skupina Blues Power

10. 4. – PONDĚLÍ
15.30 Cimbálová muzika při ZUŠ 

Opava
16.30 Soubor lidových tanců Úsměv

11. 4. – ÚTERÝ
17.00   Hudební skupina Poutníci

12. 4. – STŘEDA
15.00 Pěvecký sbor Cvrčci
17.00 Hudební skupina Tempo di Vlak
18.00 Hudební skupina Keltgrassband

13. 4. – ČTVRTEK
15.00 Loutkářský soubor Domu dětí 

a mládeže
16.30 Soubor lidových tanců Úsměv
17.30 Hudební skupina The Fireballs

14. 4. – PÁTEK
17.00  Slezská kapela

Změna programu vyhrazena.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVY

Velikonoční tradice a vítání 
jara. Mateřská škola křesťanská na 
Mnišské ulici pořádá do 2. dubna 
v době od 8 do 16 hodin velikonoční 
výstavu. Můžete si připomenout 
velikonoční zvyky a přivítat jaro.
Velikonoční výstavka v Komá-
rově. Mateřská škola Opava-Komá-
rov ve spolupráci s MŠ Podvihov, 
MŠ Nové Sedlice a Obecním úřa-
dem Opava-Komárov zve širokou 
veřejnost k prohlídce velikonočních 
výrobků dětí. Prohlídka se usku-

teční 11. a 12. dubna od 10 do 17 
hodin v budově školy.
Velikonoční výstavka ve Slav-
kově. ČSŽ, ZŠ, MŠ a Obecní 
úřad Slavkov pořádají velikonoční 
výstavku, na níž si můžete prohléd-
nout Krkonošské pohádky z per-
níku. Výstavka se uskuteční 8. a 9. 
dubna od 9 do 17 hodin v KD Slav-
kov. 
Charitní velikonoční výstavka. 
Na tradiční velikonoční prodejní 
výstavku zvou do své Galerie na 

schodech pracovníci Rehabilitač-
ních dílen Charity Opava. Výstavka 
se koná od 3. do 7. dubna v době 
od 8 do 15 hodin, ve středu od 8 
do 17 hodin na ulici Přemyslovců 
26 v Jaktaři. Můžete si prohléd-
nout obrázky Marie Fischerové – 
Kvěchové a velikonoční výzdobu. 
Můžete si nakoupit doplňky k ve-
likonoční výzdobě svých domovů 
i drobné dárky pro své blízké. 
Zároveň si můžete prohlédnout 
zařízení dílen.
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Hned tři opavské sportovní 
naděje, dva zkušené borce 

a dva týmy ocenil hejtman 
Evžen Tošenovský v rámci 
oceňování nejlepších sportovců 
Moravskoslezského kraje za 
rok 2005. Mezi trenéry uspěl 
šéf opavského ledního hokeje 
a kouč národního mužstva 
Alois Hadamczik.

Opavsko dominovalo v mládežnic-
kém krajském výběru. Region zís-
kal pět z deseti cen udělených jed-
notlivcům. Kraj ocenil běžce Jakuba 
Holušu, který vyhrál i anketu o nej-
lepšího juniorského sportovce roku 
2005 na Opavsku, motokáristu 
Zdeňka Grómana (mistra repub-
liky) a lyžaře Michala Valigoru, který 
vyhrál mistrovství republiky v obřím 
slalomu starších žáků. Z dalších spor-
tovců okresu uspěli travní lyžař Jan 
Gardavský (vítěz superobřího sla-
lomu na MS) a hlučínský vodní lyžař 
Jan Miketa (mistr republiky, vicemistr 
světa). Z mladých týmů byly oceněny 
sportovní střelkyně Ostroje Opava 
(vítězky republikového mistrovství ve 
střelbě z malorážky v leže).

Z ostřílených borců si kraj povšiml 
thajské boxerky Pavly Stankeové 

(bronzová na MS, vítězka Světového 
poháru) a Jiřího Katiho (mistr repub-
liky v benchpressu do 90 kg, mistr 
Evropy a bronzový na MS). V týmech 
zabodovaly hokejistky Slezanu Opava 
(pětinásobné mistryně republiky).

V trenérské kategorii si odnesl cenu 
Alois Hadamczik, šéf opavského 
hokeje a kouč národního hokejo-
vého týmu, který z letošní olympi-
ády dovezl bronz. Za Hadamczikova 
vedení se opavská hokejová juni-
orka poprvé ve své historii dostala 
do vyřazovací části a navíc porazila 
v prvním kole play off favorizovanou 
Spartu. Teprve v semifinále nesta-
čil Slezan na pozdějšího vítěze ligy 
Kladno.
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Otvírá se Moravice. Vodáci 
z Opavy, Opavska a z dalších 
regionů nervózně sledují změny 
počasí. Blíží se totiž otvírání řeky 
Moravice a letošní dlouhá zima 
se může na sjezdu výrazně pode-
psat. Otvírání Moravice by mělo 
proběhnout v sobotu 8. a v neděli 
9. dubna. Sjízdný by měl být celý 
úsek z Kružberku až po Hradec nad 
Moravicí, popřípadě Opavu. 
Brazilské bojové umění 
v Opavě. Graduado BigBaby, 
jeden z nejlepších capoeiristů 
v České republice, začíná vyučo-
vat capoeiru i v Opavě, a to každý 
čtvrtek od 17.30 hodin v tělocvičně 
Slezského gymnázia na Krnovské 
ulici. Capoeira v sobě kombinuje 

prvky hudby, tance a akrobacie. 
Není to tedy typické bojové umění 
– jde spíše o předstíraný boj – hru 
založenou na improvizaci, kde je 
kladen důraz hlavně na plynulost 
souhry pohybů obou hráčů. Bližší 
informace vám podá Kateřina Špal-
ková (tel. 775 179 036).
Opavští puškaři těsně za 
medailemi. Střelci opavského 
Ostroje měli velice blízko k me-
dailím na plzeňském MČR 2006 
ve střelbě ze vzduchovky. V ka-
tegorii juniorů do 21 let se na 4. 
místě umístil Jiří Hromada. Stejnou 
příčku, ale v kategorii dorostu do 
16 let vybojoval Michal Kremser. 
Ostatním střelcům se již tak neda-
řilo. V kategorii dorostu obsadili 

9. místo Lukáš Kalus a 27. místo 
David Humplík, mezi dorostenkami 
získala 8. místo Ivana Peštuková 
a 16. místo Pavla Polová. Juniorky 
tentokrát zůstaly za branou finále 
– 11. místo Gabriela Krečmerová, 
15. Zuzana Olšovcová a 17. Kate-
řina Peterková.
Oprava z minulého čísla. V mi-
nulém čísle Hlásky jsme na straně 
2 zveřejnili fotografii, která měla 
připomenout úspěch kanoistického 
trenéra Dalibora Slováka v an-
ketě o trenéra roku 2005 na Opav-
sku. Fotografii jsme však omylem 
zaměnili za snímek jiného úspěš-
ného trenéra, kterým je Jaromír 
Korbel. Redakce se oběma trené-
rům i čtenářům omlouvá.

Kraj ocenil opavské sportovce
Jiří Kati při předá-
vání cen nejlepším 
sportovcům Opavska za 
rok 2005.
Foto: Jan Šindler

Je nejlepší ve své věkové 
kategorii v republice a je 
třetí v českém žebříčku s až 
o dva roky staršími sou-
peřkami. V březnu vybojo-
vala třetí místo na Austrian 
Junior Open a o měsíc dříve 
vyhrála beze ztráty setu 
France Junior Open. Čtr-
náctiletá Anna Klimundová 
z AB Squash Centrum Opava 
dosáhla na turnaji Super 
Serie v Marseille – France 
Junior Open 2006 největ-
šího úspěchu z české juni-
orské reprezentace. V sou-
časné době okupuje první 
příčku Evropského junior-
ského žebříčku.
Foto: Jan Šindler

Opavská 
squoshistka září 
doma i v zahraničí


