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Oprava 
Hlásky
Jak probíhá 
rekonstrukce věže

Opava bojuje Opava bojuje 
o obchvato obchvat
Naplní stát příslib 
obchvatu?

Radim ZenklRadim Zenkl
Příběh fenomenálního 
mandolínisty

Dále v listě...Dále v listě...
•• Jaktařský rondel bude 

uzavřen
•• Angolský lékař dostal české 

občanství
•• Belgičtí studenti hodnotili 

Opavu
•• Fotoreportáž z festivalu 

Další břehy
•• Kulturní a sportovní 

přehled na květen
•• Juniorský maratón vyhrálo 

Slezské gymnázium
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X. řeka
Pohled na některé akce z letošního festivalu 
Další břehy. Snímek z přednášky Bohumila 
Vurma. strana 14

Návrat 
uznávaného 
hudebníka
Po sedm-
nácti letech se 
vrací do České 
republiky jeden 
z nejlepších 
světových man-
dolínistů Radim 
Zenkl. Přinášíme 
vám jeho pří-
běh.
 strany 8–9

Konference o dopravě
Jak to bude dál s opavským obchvatem? Kdy 
budete moci jet do Ostravy po nové cestě? To 
byly jedny z klíčových témat 2. dopravní konfe-
rence o dopravě v západní části MSK. strana 4

Lékař získal české občanství
Lékař Agostina Maimona Diatilo je v Opavě už 
několik let doma. Žije tady i se svou rodinou. 
V dubnu složil na opavské radnici občanský slib 
a stal se českým občanem. strana 5

Maratón 
v městských 
ulicích
Předposlední dub-
nový den jste 
mohli v centru 
města vidět una-
vené tváře mla-
dých běžců, kteří 
polykali kilometry. 
Opava hostila stře-
doškolský mara-
tón a do finále míří 
z prvního místa 
Slezské gymná-
zium.
 strana 16

Plošnou inzerci na stránkách Hlásky vám ráda zprostředkuje Alena Bohatová, 
tel: 558 676 782, mobil: 775 181 924, e-mail: bohatova@consultants.cz.
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Květnové vydání Hlásky vychází s volební přílohou. 
Najdete v ní seznam plánovaných volebních místností 
a seznam ulic, které pod jednotlivé volební okrsky 
patří a rady, jak získat voličský průkaz nebo jak volit, 
když vám zdravotní potíže nedovolí přijít do volební 
místnosti.

Hlavním tématem čísla je rekonstrukce radnice. 
Kromě informací o plánovaných stavebních úpravách 
a změnách zde najdete historické fotografie z před-
chozích oprav či článek o zvyku ukládat městské 
dokumenty do báně.

Střední dvojstranu Hlásky jsme tentokrát věnovali 
vynikajícímu muzikantovi Radimovi Zenklovi. Radim 
Zenkl je opavský rodák, který na konci komunistické 
éry emigroval do Spojených států. V Americe se vypra-
coval tak, že se stal jedním z nejlepších světových 
mandolínistů. Po sedmnácti letech se vrací do České 
republiky a do Opavy a vy můžete na začátku června 
zajít na jeho koncert. V Hlásce si můžete přečíst, jak 
na Opavu vzpomíná či o tom, jak v Americe začínal.

V aktualitách najdete zprávu o dopravní konferenci 
v Krnově. Konference se zabývala například přístupem 
státu k financování opavského obchvatu a kvalitnějším 
silničním napojením Opavy na Ostravu a Krnov. Opava 
společně s Krnovem na konferenci kritizovala přístup 
státu k našemu regionu. Podle zástupců města měl 
stát zajistit kvalitní dopravní spojení už dávno. Jak 
řekl jeden z náměstků: Včera bylo pozdě.

V souvislosti s opavským obchvatem upozorňujeme 
řidiče, že výstavba kruhového objezdu v Jaktaři bude 
pokračovat asfaltováním povrchu, a tak bude křižo-
vatka na jeden květnový víkend uzavřena.

Únorový mezinárodní průvodcovský den měl ve městě 
velký úspěch a na prohlídky po opavských památ-
kách s průvodcem přišlo velké množství lidí. Podobnou 
akci teď opět připravuje Městské informační centrum 
v Opavě. Prohlídky proběhnou na konci května. 

Minulý měsíc byl velmi důležitý pro angolského rodáka, 
který žije i s rodinou v Opavě, Agostina Maimona Dia-
tilo. Tento chirurg složil na půdě radnice občanský slib 
a stal se plnoprávným občanem České republiky. Gratu-
lujeme mu a k události se vracíme na stranách aktualit.

Na kulturních stranách se 
ještě lehce ohlížíme za mul-
tižánrovým festivalem Další 
břehy. Festivalu jsme v mi-
nulém čísle věnovali téma-
tickou dvojstranu, nyní vám 
nabízíme fotografie z letoš-
ního ročníku. Připomínáme si 
i blížící se Majáles.

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

Hláska •••••••

Hláska •••••••
zpravodaj statutárního města Opavy
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Noční vyjížďky se vracejí
Bruslaři, zkontrolujte kolečka. Noční projížďky 
Opavou na kolečkových bruslích se vrací.
 strana 16

Rekonstrukce 
Hlásky
Jaké opravy ještě 
čekají radniční 
budovu, jak to 
vypadalo, když se 
Hláska opravovala 
v minulých dobách 
a jaké vzkazy 
a dokumenty uklá-
dali zástupci města 
do báně.
 strany 6–7



4

Číslo 5 | květen 2006

AKTUALITY

K
R

Á
T

C
E

Město pronajme byty. Opavská rad-
nice nabídne zájemcům o bydlení 
tři volné byty. Všechny jsou v měst-
ských domech v centru města nebo 
jsou v těsné blízkosti centra. Nabídka 
bytů a podrobné informace o pod-
mínkách, přihláškách či o prohlídkách 
bytů budou viset od 2. do 16. května 
na úřední desce magistrátu. Zájemci 
o byt nesmí dlužit městu a musí být 
starší osmnácti let. Případné dotazy 
vám zodpovíme na telefonním čísle 
553 756 440.
61. výročí ukončení 2. svě-
tové války. Statutární město Opava 
srdečně zve všechny Opavany na 
vzpomínkové setkání u příležitosti 
61. výročí ukončení 2. světové války, 
které se bude konat 8. května v 10 
hodin u Pomníku rudoarmějců na 
Městském hřbitově v Opavě.
Květnové zastupitelstvo. Další 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se uskuteční 
v úterý 16. května od 9 hodin ve 
Sněmovním sále minoritského kláš-

tera v Opavě. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Změny územních plánů. Odbor 
hlavního architekta a ÚP Magistrátu 
města Opavy oznamuje, že projedná-
vání upraveného návrhu zadání změny 
č. 7 Územního plánu města Opavy 
končí 24. května. Veřejné projed-
nání se uskuteční 3. května v 17 hodin 
v Moravské kapli Domu umění. Projed-
návání návrhu změny č. 1 Územního 
plánu městské části Opava-Podvihov 
proběhne od 2. května do 2. června. 
Veřejné projednání se uskuteční 17. 
května v 16.30 hodin na Magistrátu 
města Opavy, Horní náměstí 69, v za-
sedací místnosti ve II. patře. 
Poplatek za komunální odpad. 
V první polovině května rozešle město 
složenky za komunální odpad pro rok 
2006. Poplatek stanovili zastupitelé 
ve stejné výši jako v loňském roce, 
a to 396 Kč ročně za dospělou osobu 
a 200 Kč za dítě do 12 let. Poplatek je 

splatný do 31. května a platí se jed-
norázově. Ti, kteří by chtěli zaplatit 
městu v hotovosti, tak mohou učinit 
na finančním a rozpočtovém odboru 
(dveře č. 14). Jelikož zde není zajištěn 
bezbariérový přístup, doporučujeme 
imobilním občanům, aby využili pra-
coviště hlavní pokladny ve 3. poschodí 
Hlásky, které je přístupné výtahem. 
Koupaliště a minigolf zahajují 
sezonu. Městské koupaliště s ohříva-
nou vodou zahájí provoz 26. května 
a ukončí jej tradičně s posledním 
dnem prázdnin. Otevřeno bude denně 
od 9 do 19 hodin. Součástí areálu kou-
paliště je také minigolf. Jeho provoz 
začal 29. dubna, závěr sezony bude 
30. září (ve všední dny otevřeno od 
14 do 19 hodin, v sobotu, neděli a ve 
svátky od 10 do 19 hodin). Od 26. 5. 
do 31. 8. bude otevřeno od 9 do 
19 hodin a od 1. do 30. 9. ve všední 
dny od 14 do 19 hodin, v sobotu a ne-
děli od 10 do 19 hodin. Koupaliště 
a minigolf se uzavřou pouze v případě 
trvalého deště.

Dočká se Opava obchvatu 
a rychlé nové silnice 

na Ostravu či Krnov? Podle 
původních plánů mělo být vše 
hotovo do čtyř let. Teď však 
Opavě hrozí, že bude muset 
snášet kritickou dopravní situaci 
a špatné dopravní spojení déle. 
Stát totiž peníze pro výstavbu 
nových silnic v kraji směruje do 
východní části kraje. To se vedení 
města nelíbí a trvá na dodržení 
původních dohod.

Fakt, že by se peníze měly přesunout 
spíš na východ než na západ, rozzlobil 
většinu účastníků 2. pracovní konference 
o dopravě v západní části Moravsko-
slezského kraje, která se uskutečnila ve 

druhé polovině dubna v Krnově. (Opava 
s Krnovem jsou lídry Sdružení pro 
výstavbu komunikace I/11–I/57, tedy 
sdružení, které se snaží o vybudování 
lepších silničních spojů od Bartultovic po 
Ostravu a obchvatů kolem měst.)

„Tlak Sdružení a samospráv na Ředitel-
ství silnic a dálnic byl naštěstí takový, že 
se zatím podařilo zajistit finance na pří-
pravu stavby obchvatu ve Velké Polomi 
a Hrabyni. Stejně tak už je ve státním 
rozpočtu padesát milionů na dokončení 
přípravy spojky mezi opavským Globu-
sem a Kauflandem, a to tak, aby mohla 
být stavba zahájena ještě letos,” popi-
suje dílčí úspěchy náměstek primátora 
Pavel Mališ. Jak bude financování vypa-
dat příští rok, však není jasné.

„Shodli jsme se, že Sdružení bude poža-
dovat zařazení staveb na komunika-
cích I/11 a I/57 do operačního programu 
strukturálních fondů EU. Vedení Sdružení 
bude žádat poslance parlamentu o zá-
sadní zvýšení objemu investic do oblasti 
infrastruktury v západní části Moravsko-
slezského kraje,” popsal náměstek Mališ 
závěr konference. „Jedná se přece o sil-
nice, které měly být vybudovány už v mi-
nulých desetiletích a tento dluh by měl 
stát co nejrychleji vyrovnat,” míní Mališ.

Druhá konference o dopravě se konala 
pod záštitou moravskoslezského 
hejtmana Evžena Tošenovského. Jejími 
hosty byli například hejtmanův náměstek 
Pavol Lukša či náměstek ředitele Státního 
fondu dopravní infrastruktury Jiří Novák.

Opava a Krnov
bojují o obchvaty a novou silnici

Městské informační centrum 
chystá pro veřejnost další 

prohlídky Opavy s průvodci 
a průvodkyněmi. Tentokrát na 
konci května a pod názvem Za 
krásami města Opavy. 

Centrum připravilo šest tras, které jsou 
podobné nebo totožné s trasami, které 
centrum připravilo na únorový meziná-

rodní průvodcovský den (Velký okruh 
– Opavská NEJ – Po stopách zámec-
kých hradeb – Opavské chrámy – Perly 
města Opavy – Opava v pohádce). Ti, 
kterým únorové prohlídky unikly, tak 
mají další možnost se projít Opavou se 
zasvěceným výkladem. Prohlídky pro-
běhnou v sobotu 27. 5. v odpoled-
ních hodinách. Začátek akce bude od 
14 hodin. Cena prohlídky za 1 osobu 

činí 20 Kč, děti do 10 let mají prohlídku 
zdarma. Prohlídková trasa Opava v po-
hádce je určena dětem do 10 let a je 
zcela zdarma. „Na všech trasách máme 
připraveno chutné překvapení. Na dět-
ském okruhu je připraveno překvapení 
pohádkové,” uvedla vedoucí informač-
ního centra Eva Balarinová. Vstupenky 
budou k dostání v informačním centru 
od 1. května.

Chystají se další prohlídky městem
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Kruhový objezd v Jaktaři 
bude v květnu na tři dny 

uzavřen. Jeho hrubá stavba je 
už ukončena a nyní rondel čekají 
další zásadní úpravy. 

Stavební práce nyní pokračují při čás-
tečném omezení dopravy. Na víkendové 
a sváteční dny od 6. do 8. května plánují 

stavbaři úplné uzavření křižovatky: položí 
na ni asfaltobetonovou směs. Pokud by 
počasí úpravám nepřálo, přesunou se na 
další víkend (13. a 14. května). „Tímto 
opatřením by měly být ukončeny hlavní 
práce týkající se významného omezení 
průjezdu v daném úseku stavby,” uvedl 
Rudolf Klein z odboru dopravy. „Žádáme 
řidiče i ostatní obyvatele o míru shovíva-

vosti po dobu plánované uzávěry. Uzá-
věra povede ke zlepšení dopravní situace 
a zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu na další období,” komentoval uzá-
věru náměstek primátora Pavel Mališ. Po 
dobu uzávěry bude doprava odkloněna 
po silnici III/46011 do Milostovic, Zlatník, 
Slavkova a po silnici I/46 (Olomoucká 
ulice) do Opavy.

Jaktařský rondel bude o svátcích uzavřen
K
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Opava získala 
dotaci z roz-
počtu MSK. 
Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje na svém 9. zasedání dne 23. 
února rozhodlo poskytnout dotaci ze 
svého rozpočtu na realizaci kultur-
ního festivalu „49. Bezručova Opava 
2006”. Celkové náklady na jeho rea-
lizaci budou činit 1100 tis. Kč, přidě-
lená dotace činí 200 tis. Kč a z vlast-
ních zdrojů město uvolní částku 
900 tis. Kč.
Opava získala dotaci ze stát-

ního rozpočtu ČR. Statutární město 
Opava získalo ze státního rozpočtu 
dotaci na projekt „Mezinárodní sou-
těž mladých varhaníků 2006” v rámci 
dotačního programu Ministerstva 
kultury České republiky „Podpora 
projektů v profesionální hudební 
oblasti”. Celkové náklady na rea-
lizaci této soutěže dosáhnou výše 
700 tis. Kč, výše přidělené dotace 
činí 100 tis. Kč. 
Zastavené hodiny. V současné 
době jsou zastaveny hodiny na křižo-
vatce Ostrožné a Hrnčířské. Hodiny 

se ovládají z budovy městského info-
centra, ve které ale v současné době 
probíhají rozsáhlé úpravy, včetně 
bouracích prací. Hodinový stroj byl 
proto dočasně demontován. Po ukon-
čení prací (začátkem června 2006) 
budou hodiny znovu uvedeny do pro-
vozu.
Zákon o sociálních službách. 
Od 1. ledna 2007 vejde v platnost 
zákon o sociálních službách. O změ-
nách se dozvíte na bezplatné tele-
fonní lince 800 100 250 nebo na 
www.ligavozic.cz.

Vědí, kam můžou a kam 
nemůžou na kolečkových 

bruslích? Vědí, jaké telefonní 
číslo volat v případě havárií? 
To jsou některé z otázek, které 
položila ve dvou dopravních 
testech opavským školákům 
městská policie. Strážníky 
zajímalo, co školáci vědí a co 
nevědí o silniční dopravě. 

„Testovali jsme náhodným výběrem ško-
láky téměř ze všech opavských škol. 
Testovali jsme znalost značek, doprav-
ních situací, teorii,” popsal testy strážník 
Ivo Špičák. „Testy však nedopadly příliš 
dobře. Děti neznaly základní věci. Neznaly 
třeba linky tísňového volání, nevěděly, že 
bruslaři nesmí na cestu,” hodnotil Špičák 
konečné výsledky. Výsledky jednotlivých 
škol byly téměř stejné, žádná ze škol 

nijak nevynikla, ani se nepropadla. O tro-
chu lepší výsledky měli školáci v testech 
na značky než v testech z teorie; správně 
odpovídali zhruba na tři otázky z pěti (cel-
kem 47 otázek).

„Výsledky testů ukazují, proč by bylo 
dobré vybudovat dopravní hřiště, a proč 
by bylo dobré na něm cvičit,” uzavřel 
Špičák.

Strážníci testovali školáky

Narodil se v Angole, vyrůstal v Angole, 
ale v těchto dnech už je českým obča-
nem. Slavnostní občanský slib vyslo-
vil v polovině dubna na půdě opav-
ské radnice. Agostina Maimona Diatilo 
pracuje jako chirurg ve valašskome-
ziříčské nemocnici a se svou rodinou 
žije v Opavě.
Usměvavý chirurg vystudoval v osm-
desátých letech minulého století medi-
cínu na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci. V Česku se mu líbilo, ale po 
studiích se musel vrátit zpět do vlasti. 
„Komunistický režim mi nedovolil, 
abych tady zůstal,” poznamenává. Až 
po pádu komunismu se mohl do Čech 
vrátit.
„Už jsem se adaptoval na český 
styl života, který mi není cizí. Jsem 
rád, že tady můžu žít. V tomto státě 
a v tomto regionu. A jsem rád, 
že věci, které byly za komunismu 
nemožné, teď možné jsou a já můžu 
být Čecho-afričan. Děkuji Opavě 

i České republice,” řekl po slavnost-
ním udělení občanství. Navzdory vzdá-
lenému zaměstnání hodlá v Opavě 

zůstat. Společně s manželkou mají tři 
děti: devatenáctiletého syna a deseti 
a sedmiletou dceru.

Angolský lékař získal české občanství
Lékař Agostina 
Maimona Diatilo 
při udělení české-
ho občanství.
Foto: Jan Šindler
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Rekonstrukce Hlásky
Změní se věž, fasáda i střecha
Teď už je to jasné. Opavská dominanta – Hláska – prochází jednou z největších rekonstrukcí. Kromě 
nové fasády a rekonstruované špičky věže ji čeká ještě nová střecha. Proměnou projde i přilehlé 
informační centrum či místo pro vybírání městských poplatků.

Ještě loni to vypadalo tak, že 
rekonstruovat se bude jen 

fasáda. Další odborné prohlídky 
však ukázaly, že rekonstrukce 
musí být důkladnější.

Nakloněná věž
„Musím říct, že oprava špičky nezačala 
pět minut před dvanáctou, ale s úderem 
dvanácté,” hodnotil jeden z dělníků stav 
věže poté, co město nechalo z věže sun-
dat tři městské zvony. Dělníci při roze-
bírání špičky věže zjistili, že stav nos-
ných trámů byl kritický. Daly se lámat 
rukama.

Už loni statici zaznamenali, že se věž 
Hlásky mírně naklání. Posudky i vidi-
telný stav ochozu vedly město k rozhod-
nutí zahrnout do oprav i špičku věže.

Po výstavbě lešení šla nejdříve dolů 
makovice. Báň, kterou dělníci svezli sta-
vebním výtahem do zasedací síně měst-
ské rady, skrývala dva tubusy, které 
nechalo do báně vložit vedení města při 
opravách v roce 1961. Po otevření vík 
se z jednoho tubusu vysypaly dobové 
noviny a časopisy, z druhého pak his-
torické sborníky, sbírka veršů, mince, 
fotokopie historických pramenů, foto-
grafie a fotografické útržky, dobové sta-
tistiky a zápisy vedení města. Úsměvy 
přihlížejících vyvolala etiketa plzeňského 
piva. 

Město nyní zvažuje, že by obsah báně 
vystavilo a zpřístupnilo veřejnosti. Pře-
devším série válečných fotografií města 
či fotografií z oprav v roce 1961 by 
mohly Opavany zajímat. Vedení úřadu 
by chtělo vystavit dokumenty přímo ve 
věži Hlásky. Termín výstavy oznámí pro-
střednictvím médií. 

Druhou dubnovou sobotu přilákal Opa-
vany do centra města jeřáb, který měl 
z Hlásky sundat všechny městské zvony. 
Oba nejstarší z roku 1615 odlité Han-

sem Sturmem i mladší z roku 1877, 
který byl odlit v Bochumi. Přihlížející lidé 
si mohli zvony vyfotografovat a město 
je pak nechalo odvézt do svého depozi-
táře. Tam je ještě prohlédne zvonař.

Jak bude vypadat střecha
Poslední opravy střechy proběhly na 
začátku osmdesátých let. Dnešní stav 
sice není alarmující, ale ani nijak uklid-
ňující. „Stav krytiny není havarijní, ale 
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Z historie Hlásky
Původně Hláska sloužila jako obchodní 
centrum. V přízemí se prodávalo sukno, 
byl zde sklad převáženého zboží. Nad 
obchodem sídlila městská rada a soud. 
Ke konci 16. století smetla dřevěnou 
věž Hlásky vichřice a město nechalo 
stavitele Kryštofa Prochhubera postavit 
novou zděnou budovu. Od poloviny 18. 

do počátku 19. století se v prvním patře 
Hlásky hrálo divadlo. Po přestavbě ze 
začátku 20. století zde sídlilo Měst-
ské muzeum a archív. V dubnu 1945 se 
budova radnice potýkala s těžkým dělo-
střeleckým a raketovým ostřelováním 
a musela být opět výrazně opravena.

Zdroj: Opava a Slezské muzeum, 
Opava, 1987.
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Vlevo:
Takhle opravovali dělní-
ci věž v roce 1865.
Foto: archiv SMO

Vlevo dole:
Centrum Opavy v dubnu 
1945.
Foto: archiv SMO

Vpravo nahoře:
Oprava v roce 1961.
Foto: Jindřich Kozelský

Vpravo uprostřed:
Dělníci upevňují jeden 
z městských zvonů na 
náklaďák.
Foto: Jan Šindler

Vpravo dole:
Otvírání tubusů. 
Primátor Zbyněk Stan-
jura (vlevo), náměstek 
primátora Jan Mrázek, 
asistentka primátora 
Jana Popková a ředitel 
Slezského muzea 
Jaromír Kalus.
Foto: Jan Šindler
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tašky vykazují deformace, trhliny a roz-
pad lístkováním. Způsob pokládky je 
v rozporu s normou,” uvádí se v od-
borném posudku o střeše. „Tašky byly 
pouze dodatečně propojeny a slepeny 
tmelem. Stále tak hrozí riziko vytržení 
a pádu tašek (např. při větším větru),” 
hodnotí práci předchůdců střešní odbor-
níci.

V minulém století prošla střecha Hlásky 
třemi zásadními proměnami. Původní 
krytina Hlásky z roku 1902 byla šesti-
boká bobrovka. Nárožní červenohnědé 
věžičky, střešní vikýře a nárožní hrotnice 
pokrývaly tašky. 

Hláska •••••••
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V posledním roce druhé světové války 
byla radnice těžce zasažena. Spoje-
necká vojska dobývala Opavu leteckými 
nálety, dělostřeleckou a raketovou pal-
bou. (Například 6. dubna 1945 radnice 
vzplála a hořela celých šest dnů.) Hlásku 
proto čekala další rekonstrukce. Stře-
cha byla pokryta klasickou bobrovkou, 
zmizely střešní vikýře, úžlabí bylo ople-

chováno, nárožní věžičky dostaly jiný 
tvar, ale byly pokryty taškami. Poslední 
opravy proběhly v již zmíněných osmde-
sátých letech. Bobrovka byla vyměněna 
za dvoudrážkovou tašku, nárožní věžičky 
byly pokryty plechem.

Radní se nyní při volbě oprav rozhodli, 
že by před udržovací a záplatovaní opra-
vou dali přednost kompletní výměně 
střechy. Přičemž dávají přednost vari-
antě, která by vrátila střeše a věžičkám 
podobu z roku 1902. Střecha by tak stála 
zhruba 3 miliony korun. Udržovací pro-
vizorní varianta by i tak stála více než 
milion korun.

Celkové náklady na opravu Hlásky zatím 
město odhaduje na 17 až 20 milionů 
korun.

Co skrývaly tubusy v roce 1961 a co v roce 2006
Vzkazy v městské báni. To byl železný zvyk s nevyslovenými pravidly, která však 
většina generací dodržovala. 
Poslední velkou zásilku z historie si vyzvedli v roce 1961 tehdejší zástupci města. 
Báň tehdy skrývala tři tubusy, později našli dělníci ještě ve věži další schránku. 
(Ve schránce byla uložena zpráva o opravě věžní střechy z léta 1894.)
V tubusech byly snímky osobností veřejného života, fotografie významných sta-
veb, zápis o pozlacení makovice z roku 1615 a opis fingovaného privilegia cechu 
opavských žen, další dobové zápisy o opravách, dokumentace činnosti města 
a kriminálního soudu a další. Součástí byly i dobové tiskoviny.
Z nálezu v roce 1961 bylo patrné, že se při předchozích opravách dokumenty 
v tubusech kumulovaly. Předci dokumenty vytáhli, prohlédli a pak společně s do-
kumenty novými uložili zpět (i když – některé kousky si pravděpodobně nálezci 
rozebrali). Tento zvyk přetrhlo až komunistické vedení v šedesátých letech, které 
do tubusů pro naši dobu nechalo už jen některé fotokopie předchozích nálezů.
A co tedy komunistická diktatura poslala do nového století? Sbírku básní, kterou 
napsal Fran Směja ke 40. výročí založení KSČ s názvem Veď nás tak dál. („Veď 
nás tak dál, ty slavná Leninovo strano! Vždyť bez tebe a bez tvých rudě skvou-
cích hvězd, co bychom měli dnes, co bychom měli zítra ráno?” děkoval básník 
totalitnímu režimu.) Bohatou sbírku fotografií Opavy z roku 1945 a z roku 1961, 
fotografie z výstavby a otevření Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici. 
Sbírku mincí, dělnickou jízdenku, etiketu z Prazdroje. Statistiku ze sčítání lidu 
(v Opavě tehdy žilo necelých 46 tisíc lidí). Letáky z loutkářské přehlídky, diva-
delní letáky a fotky, seznam městských radních (tehdy například ve městě fun-
goval Hlavní výbor žen), historické sborníky. Z dobového tisku přiložili zástupci 
Národního výboru Dikobraz, Svět v obrazech či třeba Novou svobodu.
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Radim Zenkl:
příběh fenomenálního mandolínisty

Američtí muzikanti a hudební novináři o něm 
hovoří jako o muži, který zásadně – přímo 

revolučně – rozšířil možnosti hry na mandolínu. 
Hovoří o něm jako o muži, který hraje srdcem, který 
vnesl do mandolínové hry unikátní a svěží techniku 
a povýšil ji na novou a podstatně vyšší úroveň. Řeč 
je o jednom z nejlepších světových mandolínistů, 
Radimu Zenklovi, opavském rodákovi, který se 
po sedmnácti letech vrací ze zámoří do České 
republiky. A Opava se může těšit na jeho koncert, 
který město připravuje na první červnový den.

„Moc se těším. Bude to moje první hraní v Opavě po odjezdu 
do Států, a také vůbec první samostatný koncert v rodném 
městě. Doufám, že se po koncertě setkám s některými býva-
lými spolužáky a možná i učiteli ze svých škol (Na kopci, 
Vrchní a Lidových milicí – dnes ZŠ Edvarda Beneše)”, napsal 
Radim Zenkl Hlásce ze Států.

Vzpomínky na Opavu
Radim se narodil v Opavě v roce 1966. V Opavě žil do svých 
dvanácti let. „Potom jsme se přestěhovali do Ostravy, kde tatí-
nek Luděk Zenkl učil hudební výchovu na vysoké škole a léta 
z Opavy dojížděl. Vzpomínám si, že když jsem potom po pár 
měsících Opavu navštívil, viděl jsem město očima návštěv-
níka namísto obyvatele, bylo to více v perspektivě a měl jsem 
z toho velmi příjemný pocit. Od té doby se sem vždycky rád 
vracím,” vypráví Zenkl. 

Radim pochází z učitelské rodiny. „Maminka Miloslava Zen-
klová učila češtinu a hudebku na vojenském gymnáziu Jana 
Žizky, dědeček Miloš Bartošík učil češtinu, dějepis a francouz-
štinu na opavském gymnáziu, babička Marie Bartošíková učila 
na základní škole, myslím že na Mírové ulici nebo někde poblíž. 
Strýc Ivan Bartošík byl sekretářem fotbalového klubu Ostroj 
Opava,” vzpomíná Zenkl.

Dětské hry a setkání s Ivou Bittovou
Silný vztah k rodnému městu dokládají jeho vzpomínky z dět-
ství. „Vzpomínám. Na dobu do svých šesti let na ulici Hra-
decká, potom dalších šest let na sídlišti v Kateřinkách. Nastě-
hovali jsme se do čerstvě dostavěného paneláku, mnoho 
okolních domů se stále ještě stavělo. Pro nás děti bylo velkým 
dobrodružstvím si v rozestavěných domech hrát a vše zkou-
mat, občas utíkat před ‘hlídačem z lidu’, kterému jsme přezdí-
vali Chaplin. Taky bylo moc fajn hraní u řeky, její přechody po 
plynovém potrubí, výpravy do tunelů, které do řeky na nábřeží 
ústily a výlety na pole za kukuřicí.”

„Také si vzpomínám na dětský maškarní bál v bývalém armád-
ním domě Dukla. Byly mi čtyři roky, šel jsem za Rumcajse 
a byl oceněn jako nejlepší chlapecká maska (cena spíše pat-
řila mamince, která masku vyrobila). Shodou okolností tehdy 
v dívčí kategorii zvítězila Iva Bittová s maskou ‘královna noci’. 
S Ivou jsem se před pár lety setkal v Kalifornii a na zmíněný 
bál jsme vzpomínali.”

Radim zpíval v opavském dětském sboru Červený květ. „Tady 
jsem se setkal s Petrem Novotným, o rok starším než já. Petr 
mě inspiroval ke hře na kytaru, později jsem přešel na man-
dolínu, abychom mohli hrát společně na různé nástroje. Taky 
jsme oba chodili do turistického oddílu, který vedl Miroslav Sol-
nický,” popisuje první setkání se svým osudovým nástrojem.

Útěk do Ameriky
Do roku 1989 rozvíjel Zenkl svoji muzikantskou kariéru ve 
skupině Tyrkys. V roce 1987 získal ocenění pro nejlepšího čes-
kého mandolinistu, v roce 1988 vyhrál s Tyrkysem Portu. Už 
od dětství ale myslel na to, že v komunistickém Českosloven-
sku nezůstane. 

„Na odjezd do ‘svobodné země’ jsem se připravoval už od 
svých dvanácti let. Původně jsem měl namířeno do Kanady, 
později, když jsem se začal víc věnovat hudbě, jsem dal před-
nost Spojeným státům,” popisuje tehdejší úmysly na emigraci. 
V podstatě náhodou (nebo jakýmsi řízením osudu :–)) jsem 
si vybudoval kontakt do Spojených států a podařilo se mi zís-
kat tu neslavně proslulou ‘výjezdní doložku’. Myslím, že hlavní 
důvod, proč mě pustili, bylo, že jsem byl u konce studia na 
vysoké škole, a tak si mysleli, že se určitě vrátím školu dokon-
čit,” vypráví. „Jinak v době odjezdu (1989) jsem samozřejmě 
neměl tušení, že to za čtyři měsíce padne,” dodává.

Z Česka odletěl do New Yorku, mrkl se na Sochu svobody a po 
dvou dnech vyrazil transkontinentálním autobusem do San 
Francisca. „Trochu jsem v autobuse brnkal pro radost na man-
dolínu, většinou však pozoroval ubíhající krajinu, svou novou 
zemi zaslíbenou. V San Franciscu jsem ze začátku hrával na 
ulicích a ve stanicích podzemní dráhy, potom po večerech 
v italských restauracích. Stal jsem se členem mandolínového 
orchestru, jehož některé členy jsem soukromě učil a časem 
jsem získal více žáků. Začal jsem hrát sólově koncerty, nato-
čil CD a pak už se to rozběhlo tak nějak samo,” popisuje muzi-
kantské začátky ve Státech.

Průlomová technika hry
Už před odchodem do Ameriky byl Zenkl výborný mandolí-
nista. Výborných mandolínistů je však v Americe hodně, a tak 
není snadné získat dobré jméno. Radim však našel cestu, 
jak prorazit mezi elitu. „Mezi špičku pronikl díky své novátor-
ské technice hry. Kombinoval tremolovou techniku s prstovou 
hrou, což pak může i znít, jako by hráli dva nástroje současně. 
Mohl si pak dovolit třeba hrát sólově nebo se dvěma dalšími 
muzikanty, což není jednoduché, protože mandolína je posa-
zena vysoko,” říká o průlomu opavský multiinstrumentalista 
a výrobce hudebních nástrojů Přemysl Večerek. „Hledal jsem 
cesty, jak rozšířit technické a výrazové prostředky mandolíny 
coby sólového nástroje,” říká o své technice samotný Zenkl. 
Není divu, že pak recenzenti psali o Zenklovi jako muzikantovi, 
který revolučně rozšířil nástrojové hranice (např. Mandolín 
Magazine) a za jeho muzikantské nápady a přínos mu vysekl 
poklonu další špičkový mandolínista, hvězdný David Grisman. 

A jaká je Radimova současnost? „V současné době kromě 
sólových koncertů hraji se skupinou ‘Festival of Four’ (kla-
sická kytara, flamenco kytara, flétna a mandolína), přes léto 
učím na hudebních dílnách a mezi koncerty a učením natáčím. 
Zhruba před šesti lety jsem po návštěvě Irska začal hrát na 
flétny a píšťalky nejrůznějších druhů. Připravuji CD, na kterém 
tyto nástroje představím,” vypočítává své aktivity. 

Koncert Radima Zenkla a jeho skupiny Radim Zenkl Trio 
můžete vidět a slyšet 1. června v Loutkovém divadle. Koncert 
začíná v 19 hodin. Čeká vás originální hudební mix – jazz, blu-
egrass, flamenco, rock, klasika, new age. Informace o Zenklo-
vých současných i minulých projektech můžete najít na jeho 
webových stránkách www.zenkl.com. 

FOTOREPORTÁŽ
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Foto: archiv Radima Zenkla



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
 2. 5. 19.00 HELLO, DOLLY! sk. 5
 3. 5.  9.00 MUZIKANT Z KOSTELNÍ VĚŽE pro školy
 3. 5. 11.00 KONCERT JFO pro školy
 3. 5. 18.00 TOSCA sk. O
 5. 5. 19.00 DALIBOR sk. 4
 6. 5. 19.00 MARNÁ OPATRNOST  sk. 7

aneb Špatně hlídaná dcera
 7. 5. 16.00 VŠE O ŽENÁCH uz. předst.
 9. 5. 18.00 SLIBY CHYBY sk. S
10. 5. 19.00 JEZINKY BEZINKY sk. M
11. 5. 19.00 HELLO, DOLLY! sk. 9
12. 5. 19.00  VŠE O ŽENÁCH – 30. repríza mimo
13. 5.  XXVIII. ROČNÍK GRAND 

PRIX PEPA OPAVA 
14. 5. 10.00 MATINÉ. M. Vojta a D. Hrda zpívá 

všem maminkám a babičkám. 
Slovem provází E. Trupar. Klavírní 
doprovod L. Vondráčková. mimo

14. 5. 19.00 RACEK sk. P
15. 5. 18.00 KONCERT TANEČNÍHO OBORU 
  A SOUBORU MAŽORETEK AMA ZUŠ mimo
16. 5. 19.00 RACEK sk. 1
17. 5. 19.00 HELLO, DOLLY! sk. 2
18. 5. 19.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. 6
19. 5. 19.00 DALIBOR sk. 3
20. 5. 10.00 RACEK sk. D
21. 5. 19.00 VŠE O ŽENÁCH mimo
  – dárek pro matky a ženy – 50 % sleva
22. 5. 19.30 CAVEMAN – ONE-MAN SHOW uz. předst.
23. 5. 19.00 NORMA – májová sleva 50 % mimo
24. 5. 10.00  POPELKA pro školy
26. 5. 14.00 PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 

– VOŠ A HOTELOVÁ ŠKOLA 
26. 5. 19.00 RACEK sk. 4
28. 5. 14.00 PRINCEZNA KONVALINKA 
 16.30 – hostuje Divadlo Polárka Brno mimo
29. 5. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
30. 5. 19.00 DALIBOR sk. 5
31. 5. 10.00 POPELKA pro školy

KINO MÍR
1. 5. – 3. 5. 17.15 PÝCHA A PŘEDSUDEK
1. 5. – 3. 5. 20.00 UNDERWORLD: EVOLUTION
4. 5.  17.15 ZKROCENÁ HORA
6. 5. – 7. 5. 17.15 ZKROCENÁ HORA
8. 5. – 9. 5. 20.00 ZKROCENÁ HORA
4. 5.  20.00 SPOJENEC
6. 5. – 7. 5. 20.00 SPOJENEC
10. 5.  19.00 BEZ PŘEDSUDKŮ – divadelní 
   komedie. Hrají J. Paulová a P. Zed-
   níček. Pořádá Ag. H. Musilová. 
11. 5. – 17. 5. 17.45  ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
  20.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
18. 5. – 21. 5. 17.45 PRIME
18. 5. – 21. 5. 20.00 CASANOVA
22. 5. – 24. 5. 17.45 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
22. 5. – 24. 5. 20.00 DEVÁTÝ DEN
25. 5. – 28. 5. 17.30 MISSION: IMPOSSIBLE III
  20.00 MISSION: IMPOSSIBLE III
29. 5. – 31. 5. 17.30 MISSION: IMPOSSIBLE III
29. 5. – 31. 5. 20.00 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

KINO ELEKTRA
1. 5. – 3. 5. 20.00 ERASMUS 2
4. 5.   20.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
5. 5. – 8. 5. 17.30 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
  20.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
9. 5. – 10. 5. 20.00 FINTY DICKA A JANE
11. 5. – 14. 5. 20.00 ZKROCENÁ HORA
12. 5. – 14. 5. 18.00 FIMFÁRUM 2
15. 5. – 17. 5. 20.00 FIMFÁRUM 2
18. 5. – 21. 5. 18.00 RAFŤÁCI
  20.00 RAFŤÁCI
23. 5. – 24. 5. 18.00 RAFŤÁCI
22. 5. – 24. 5. 20.00 SUPER SIZE ME

25. 5. – 28. 5. 18.00 STRAŠPYTLÍK
25. 5. – 28. 5. 20.00 GEJŠA
29. 5. – 31. 5. 20.00 SPOJENEC

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
4. 5. 17.30 ZEMĚ HOJNOSTI – SRN, USA 2004. Režie: W. Wen-

ders.
11. 5.  17.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA – Španělsko 2004. Režie: P. Al-

modóvar.
15. 5.  17.30 ŠUP SEM, ŠUP TAM – Dánsko 2003. Režie: A. Rais-

-Nordentoft.
22. 5.  17.30 EROS – Čína, Francie, Itálie, Lucembursko, USA, VB 

2004. Režie: M. Antonioni, S. Soderbergh, W. Kar-
-Wai.

29. 5.  17.30 MŮJ NIKIFOR – Polsko 2004. Režie: K. Krauze.
  

VÝSTAVY
L. STEININGER, JARA PROBUZENÍ. Malba, reliéf, grafika. Galerie 
Za Oponou, Slezské divadlo. Otevřeno během divadelních představení 
a také ve St, Pá, So, Ne od 16 do 18.30 h. Do 21. 5.
K. KODET – OBRAZY. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. O víken-
dech bude otevřeno již od 10 h. Vernisáž spojená se křtem nové knihy 
o díle K. Kodeta – 24. 5. v 17 h. Od 24. 5. do 15. 6.
K. GEBAUER A ATERIÉR VEŠKERÉHO SOCHAŘSTVÍ, M. STIBOR 
(fotografie 1960–1970) – Kabinet fotografie, JAN KRTIČKA – insta-
lace v atriu DU. Vernisáže 2. 5. v 17 h. Do 4. 6.
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY. Pořádá Klub paličkářek při OÚ 
Bohuslavice. Od 3. do 4. 6. od 9 do 18 h. Galerie Kaplička v Háji ve 
Slezsku.
L. BĚLÁKOVÁ – VE SVĚTĚ ANDĚLŮ. Prodejní výstava kera-
mických sošek. Esoterická prodejna Radost, Horní nám. 61. 
Po–Pá: 9–12, 12.30–17 h, So: 8–10.30 h. Do 3. 6. Info: 
www.home.tiscali.cz/lenka.belakova. 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
LOUTKÁŘŮV SVĚT II. Amatérské loutkářské soubory v severní části 
střední Moravy po roce 1945 do současnosti. Výstavní budova SZM.
STARÉ MÍRY A VÁHY. Výstavní budova SZM.
MÁCHŮV MÁJ – VĚČNÁ INSPIRACE. K 170. výročí prvního vydání. 
Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. Vernisáž 4. 5. v 17 h.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – přírodní kompozice. Arboretum 
Nový Dvůr.
NAŠE DUBY – poznávejme blíže naše domácí dřeviny. Arboretum 
Nový Dvůr. Do 17. 5.
UMĚNÍ MEZI KVĚTY. Ve spolupráci se SUMS Brno. Arboretum Nový 
Dvůr. Vernisáž 23. 5. v 15 h.
ZKAMENĚLINY FAUNY Z LITOGRAFICKÉHO VÁPENCE. Výstavní 
budova SZM. Od 3. 5.
HLUČÍN – DARKOVIČKY 2006. Ukázka bojové činnosti AČR. Ve spo-
lupráci s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava a Městem Hlučín. 
19. 5. v 10 h. – generální nácvik, ukázka pro školy. 20. 5. v 10 h. – 
ukázka bojové činnosti pro návštěvníky.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ. Den otevřených dveří 21. 5. (9–12, 
14–16 h.). Ukázky zajímavostí muzejních sbírek v podání odborníků 
(14–16 h.). Výstavní budova SZM.

BLUDNÝ KÁMEN, o.s.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, 
bludny.kamen@opava.cz, www.sca-art.cz/duopava
4. 5. 20.00 SOUL JAZZ CELEBRATION. R. Fraš – saxofony, J. 

Kořínek – hammondy, M. Šulc – bicí. Ve spolupráci 
s Maticí slezskou. Vinárna U Přemka.

10. 5. 20.00 INGWE A FENG-JUN SONG. Hudební projekt je 
inspirován mytologickými příběhy severoamerických 
indiánů, Eskymáků a ze staré Číny (V. Václavek – 
kytara, M. Dvořáček – perkuse, P. Binder – kytara, 
R. Uhrík – kontrabas). Jako host vystoupí čínská zpě-
vačka Feng-Jun Song. Ve spolupráci se SMO. Morav-
ská kaple DU.

HOLOS – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Čapkova 13, Opava, tel.: 603 718 185, tel./fax: 553 615 324, holos@ho-
los.cz, www.holos.cz, Čajovna U Konvičky, tel.: 775 337 794
13. 5.  RODINNÉ KONSTELACE – seminář. Vede M. Hra-

bánek a J. Petrečková. SZŠ, Dvořákovy sady 2.
19. 5. – 21. 5.  REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – semi-
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nář. Vede mistr reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

20. 5. – 21. 5. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – seminář. Vede M. Hrabá-
nek. 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. 5.  MÁJOVÁ OPAVA – splutí úseku Úvalno – Opava. 

Info: 553 625 356. 
3. 5.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 5. 

tříd ZŠ. Hřiště ZŠ Englišova.
3. 5.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FUTSALU chlapců SŠ. Tech-

nická škola, Kolofíkovo nábřeží.
4. 5.  8.30 KVALIFIKACE V BASKETBALU chlapců a dívek ZŠ. 

Víceúčelová hala.
5. 5. – 9. 5. OKRSKOVÁ KOLA V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 

chlapců a dívek ZŠ (6.–9. třída). Určená ZŠ.
6. 5.  8.00 SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ, VENKOVNÍ 

HÁZEDLA, A1 a A3. Letiště mezi Kylešovicemi 
a Chvalíkovicemi.

6. 5.  8.00 SOUTĚŽ CHOVATELSKÉ DOVEDNOSTI MLÁDEŽE. 
Pro přihlášené. SVČ, Husova 17. Info: 553 623 276.

8. 5.  MÁJOVÉ SETKÁNÍ V ARBORETU. Setkání 
11.00–16.00 folklorních souborů a cimbálových muzik. Spolupo-

řádá Ag. Kostera. Info: 553 712 100. 
10. 5. 13.00 OKRSKOVÁ KOLA MCD I. KATEGORIE (1.–3. třída) 

chlapců a dívek V MINIFOTBALU. Určené ZŠ.
11. 5.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 4. 

tříd ZŠ. Hřiště ZŠ Englišova.
12. 5.  SOUTĚŽ MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ. SVČ, Husova 17. 

Přihlášky a info: 553 623 276. 
12. 5. 13.00 OKRSKOVÁ KOLA MCD II. KATEGORIE (4.–5. 

třída) chlapců a dívek V MINIFOTBALU. Určené 
ZŠ.

13. 5.  6.00 PLAVBA LITICKÝM OBLOUKEM – DIVOKÁ 
ORLICE. Pro přihlášené. Info: 553 625 356. Lout-
kové divadlo.

13. 5. 14.30 DOMEČKY V ČASE – STOLETÍ PÁRY. Pro rodiče 
s dětmi. Areál zdraví Kylešovice, v případě deště 
SVČ, Jaselská 4.

15. 5.  9.00 DOMEČKY V ČASE – STOLETÍ PÁRY. Pro přihlá-
šené MŠ a ZŠ. SVČ, Jaselská 4.

15. 5. 13.00 OKRSKOVÁ KOLA V MINIFOTBALU chlapců 6.–9. 
tříd ZŠ. Určené ZŠ.

16. 5.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 
staršího žactva ZŠ. Tyršův stadion.

16. 5.  SOUTĚŽ CHOVATELSKÉ DOVEDNOSTI MLÁ-
DEŽE.

17. 5.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE MCD I. KATEGORIE (1.–3. třída) 
chlapců a dívek V MINIFOTBALU. FC MSA D. Bene-
šov.

18. 5.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 
mladšího žactva ZŠ. Tyršův stadion.

19. 5.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE MCD II. KATEGORIE (4.–
5. třída) chlapců a dívek V MINIFOTBALU. Hřiště 
Sokola Kobeřice.

20. 5.  VÝLET DO ZOO NA SVATÉM KOPEČKU. Pro rodiče 
s dětmi. Přihlášky do 15. 5.: 553 712 821 nebo este-
tika@svcopava.cz.

20. 5. 15.00 MČR VE STEPU. KD D. Benešov. Finále v 17 h.
22. 5.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE V MINIFOTBALU 6.–9. tříd ZŠ. 

FC D. Benešov-Zábřeh.
23. 5.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE POHÁRU ROZHLASU staršího 

žactva ZŠ. Tyršův stadion.
23. 5.  8.30 DEN BRANNÉ VŠESTRANNOSTI. Pro přihlášená 

družstva ZŠ. Info: p. Špičák – Městská policie. Měst-
ské sady.

24. 5.  9.00 OPAVSKÉ PRIMÁTORKY. Pro přihlášené posádky 
ZŠ. Info: p. Špičák – MP. Stříbrné jezero.

25. 5.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE POHÁRU ROZHLASU mladšího 
žactva ZŠ. Tyršův stadion.

25. 5. – 26. 5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZÁJMOVÝCH 
16.00 – 18.00 KROUŽKŮ SVČ OPAVA. Loutkové divadlo. Předpro-

dej vstupenek v SVČ, Jaselská 4.
1. 6.  DEN DĚTÍ. Ve spolupráci s MMO. Bližší info na plaká-

tech. Městské sady.
  

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
7. 5. 10.00 a 16.00 JARNÍ POHÁDKA S HASTRMÁNKEM. 

Divadelní ag. L. Frištenské, Ostrava.
PŘESTAVENÍ NA ZÁMKU HRADEC NAD MORAVICÍ
14. 5. 11.00 a 15.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Soubor Skřítci 

LD SVČ.
21. 5. 11.00 a 15.00 OTESÁNEK. Soubor Štěk LD SVČ.
28. 5. 9.00 – 10.00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Zábavný 

pochod zámeckým parkem pro rodiče 
s dětmi. Start na nádvoří Červeného 
zámku.

SEV AREKA
akreditované pracoviště ČSOP, Sněmovní 2, Opava, 
tel.: 553 623 988, 608 525 115, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY
4. 5. 19.30 Koncert ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA.
5. 5.  WORK. PRO SBORMISTRY A DĚTI – 16 h.
16.00–19.15   Cvrčci, 17.15 h. Domino. ZŠ I. Hurníka. 
6. 5.  WORK. PRO SBORMISTRY A DĚTI – 9 h. 
9.00 – 12.30  Cvrčci, 10 h. Domino. Sál minoritského kláštera.
 17.00 KONCERT PRO VEŘEJNOST. Sál minoritského kláš-

tera. 
7. 5. 17.30 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY Z TŘEBÍČE 

YCHEVED. Sál minoritského kláštera. 
8. 5. 16.30 MALUJ CO VIDÍŠ. Vernisáž obrázků p. Hoškové, 

beseda, promítání dok. filmu A. Koudely. Refektář 
Domu umění. 

9. 5.  BESEDY S HOSTY na opavských školách. Ukončení 
festivalu. 

15. 5. 8.00 ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA DĚTÍ 
A MLÁDEŽE. Prostory SEV Areka. 

21. 5. 15.00 VÝUKA ŽIDOVSKÝCH TANCŮ. Refektář Domu 
umění.

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, michal@cafe-evzen.cz
4. 5. 20.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – studenti gymnázia. 
7. 5.  20.00 GIZD Q – párty k 2. narozeninám Evžena.
8. 5. 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ SPISOVATELE M. VIEWIGHA
18. 5. 20.00 DON DNĚPR – blues.
27. 5. 20.00 FUNKY VEČÍREK S KAPELAMI KULIČKY ŠTĚSTÍ 

(Ostrava) + MADFINGER (Praha).

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 724 216 492
9. 5. – 12. 5.   DEN MATEK. Vyrobíte si dáreček pro
 8.00–12.00  maminku – malované sklíčko nebo svíčku zdo-

benou pomocí ubrouskové techniky. Určeno 
pouze školám. Přihlášky: 553 615 703, 
606 577 136, alena.thomasova@optys.cz. 

19. 5. 15.00–18.00 KURZ PLETENÍ KOŠÍKU – pro začáteč-
níky.

1. 6.  9.00–17.00 DEN DĚTÍ. Můžete si vyrobit magnet nebo 
kytičku z proužků papíru.

CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ VARHANICKÁ ŠKOLA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, 553 714 307, 
info-csvs@opava.cz, www.csvs-opava.cz
4. 5.  15.30 PŘEDEHRÁVKA KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
10. 5. 15.30 PŘEDEHRÁVKA KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
11. 5. 15.30 PŘEDEHRÁVKA PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ 
11. 5. 18.00 PŘEDEHRÁVKA VARHANNÍHO ODDĚLENÍ 
18. 5. 18.00 PŘEDEHRÁVKA VARHANNÍHO ODDĚLENÍ 
17. 5. 18.00 KONCERT STUDENTŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ 
25. 5. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – absolventi varhan-

ního, klavírního, pěveckého oddělení i oddělení řízení 
sboru. MDKPB.

INTERPRETAČNÍ KURZ FRANCOUZSKÉ VARHANNÍ TVORBY 
A IMPROVIZACE
12. 5.   VARHANNÍ HUDBA 16.–18. STOL. 
9.30–12.00  A IMPROVIZACE. Chrám sv. Ducha.
12. 5.  VARHANNÍ HUDBA 19.–21. STOL. 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

13.00–16.00  A IMPROVIZACE. Konkatedrála Nanebevzetí P. Ma-
rie.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512
2. 5. 17.00 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
3. 5. 17.00 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
5. 5. 16.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ J. PRUSKOVÉ 
15. 5. 18.00 KONCERT TANEČNÍHO OBORU. Slezské divadlo.
18. 5.  PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY. 
16.00–18.00  Hudební obor, Nádražní okruh 11. Taneční a literárně-

-dramatický obor, Rybí trh 7.
19. 5. 16.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ H. NOSKOVÉ
25. 5. 18.00 KONCERT BAJAN TRIO MEISL. L. Meisl – housle, 

O. Gillig – kytara, J. Meisl – bajan. Ve spolupráci s Ag. 
Kostera. Sál minoritského kláštera.

27. 5. 18.00 KONCERT DPS JEŘABINKA, MALINKA A DĚT-
SKÉHO PĚVECKÉHO SBORU DOREMI Z MANN-
HEIMU (SRN). Minoritský klášter.

29. 5. 16.00 KONCERT DPS DOREMI Z MANNHEIMU (SRN)
29. 5. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků odcházejících stu-

dovat na umělecké školy. MDKPB.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
4. 5. 16.25 INFLACE VE VESMÍRU. Přednáší Z. Stuchlík. Aula 

SU, Na Rybníčku 1. Přednáška z cyklu Ohlédnutí za 
světovým rokem fyziky 2005 (pro předem přihlá-
šené).

MAJÁLES 2006
9. 5. 18.00 Divadelní Majáles a Velká inventura v Loutkovém 

divadle. Božena: SŮL NAD ZLATO PO 13 LETECH 
(scénář a režie M. Knitl). Krepsko: MAD CUP OF TEA 
(v rámci projektu Nová síť).

10. 5. 18.00 Divadelní Majáles a Velká inventura v Loutkovém 
divadle. Dojížděči: NA ÚSVITU DĚJIN... (FPF SU). 
OKUF: VESMÍR V POHYBU ANEB NĚKDO TO RÁD 
HORKÉ (Ochotnický kroužek Ústavu fyziky). HANDA 
GOTE research & development: COMPUTER MUSIC 
– jevištní chill-out (v rámci projektu Nová síť).

11. 5.  AUTORSKÉ ČTENÍ Z BÁSNICKÉHO ALMANACHU 
ARTEMISIA. Refektář DU.

12. 5. 20.00 CABELJAU (Německo), GROOVIES/WHEEL TUR-
NERS (Opava) – koncert v klubu Mrkev. Ve spolu-
práci s ag. JUKON a IFA.

16. 5. 18.00 FESTIVAL STUDENTSKÉHO FILMU DISPLAY. REC 
2: FAMU Praha. Klub Classic No5.

17. 5. 19.00 Stage Code: POLITOLY – PŘEDVOLEBNÍ TRENA-
ŽÉR (Divadlo Alfréd ve dvoře). Loutkové divadlo. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY
9. 5.  PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
15.30–19.30  LRC Englišova. Pořádá BC Kačka, tel.: 775 327 197. 
9. 5., 16. 5.  KURZY ALFA – o duchovní dimenzi života. 
18.00  9. 5.: PROČ EXISTUJE ZLO?, 16. 5.: UZDRAVUJE 

BŮH I DNES? Pořádá Křesťanské centrum Cesarea, 
Olomoucká 24, tel.: 553 628 919, cesarea@quick.cz, 
www.kurzyalfa.cz. 

10. 5. 18.00 Matiční diskusní středa na téma: OSTRAVSKÉ 
MUZEUM A MUZEJNICTVÍ V OSTRAVĚ. Úvodní 
slovo J. Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea. 
Matiční dům Opava, Rybí trh 8. Pořádá Matice slez-
ská. 

15. 5. 15.00 MORAVSKÉ ENKLÁVY VE SLEZSKU – přednáška 
J. Bakaly. Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá 
StOpa.

17. 5.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 
8.00–15.00  astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce na Vrchní 43. 

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

29. 5. 15.00 NEVŠEDNÍ REKREACE OPAVSKÝCH DĚTÍ 
O PRÁZDNINÁCH – přednáška B. Tůmy. Klub 
důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
9. 5. 10.00–11.00  MATEŘSTVÍ – cyklus přednášek pro těhotné ženy.
9. 5 15.00 SETKÁNÍ DVOJČÁTEK A X-ČAT
11. 5.  15.00–18.00  ŘÍKÁNKOVÉ CVIČENÍ
28. 5.  SLAVÍME DEN DĚTÍ – začneme pohádkou...

ÚTERNÍ POHÁDKA
2. 5. 15.00  JAK PEJSEK A KOČIČKA NAŠLI PANENKU
9. 5. 15.00  HRNEČKU VAŘ
16. 5. 15.00  JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA OTEVÍRALI 

STUDÁNKU
23. 5. 15.00 O SMOLÍČKOVI
30. 5. 15.00 BAJKA O LIŠCE A VRÁNĚ

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
2. 5.  8.00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ZŠ OTICKÁ. Pro žáky do 

6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodo-
vědných předmětů. Přihlášky na ZŠ Otická nebo na 
www.zsoticka.opava.cz. Info: 553 715 803. Náhradní 
termín: 16. 5. 

6. 5.  8.40 VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – exkurze za pozná-
ním ptáků. Sraz na zastávce MHD U Cukrovaru na 
Palhanci. Pořádá Český svaz ochránců přírody Opava, 
tel.: 737 672 861, www.csop-opava.webpark.cz.

13. 5. 14.30 KOMŇANÉ. Dechová hudba ze Slovácka. Kino Mír. 
Pořádá Ag. Mazel.

20. 5.  8.42 VÝLET NA CVILÍN. Odjezd vlaku v 8.42 h. z Opavy 
východ, 8.49 z Opavy západ. Pořádá StOpa s Klubem 
za Starý Bruntál.

20. 5. 13.30 DEN DĚTÍ A KONÍ V MOKRÝCH LAZCÍCH. Info: 
606 890 197.

21. 5.  VELKÁ STYLINGOVÁ SHOW s módními přehlíd-
14.00–18.00  kami a bohatým programem. Vystoupí H. Zeťová, 

moderovat bude P. Holík. OC Silesia.
28. 5. 18.00 Koncert z cyklu POCTA MOZARTOVI. Účinkují 

posluchači 9. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanov-
ského z Kroměříže, Pěvecký sbor Stěbořice a Chrá-
mový sbor Opava. Klavírní doprovod H. Malá, dirigent 
K. Kostera. Sál minoritského kláštera. Pořádá Ag. 
Kostera. 

30. 5. 18.00 FILIPÍNY – KRÁSY JIHOVÝCHODNÍ ASIE. Auten-
tické zážitky konzulky J. Chaloupkové z Thajska a Fi-
lipín. Host O. Mateo (minist. zahraničí – Filipíny). 
Pořádá SMO. Moravská kaple DU. 

1. 6. 19.00 RADIM ZENKL TRIO – koncert. Originální hudební 
mix – jazz, bluegrass, flamenco, rock, klasika, new 
age... Jeden z nejlepších světových mandolinistů, 
opavský rodák, po 17 letech opět v Česku. Info: 
www.zenkl.com. Pořádá SMO. Loutkové divadlo.

 3. 6.  DĚTSKÝ DEN MEZI SKAUTY ANEB KDO SI 
13.00–17.00  HRAJE, NEZLOBÍ. Dvůr Skautského domu a přilehlý 

park, Na Nábřeží 4. Pořádají opavští skauti. 
VI. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY 
v Chrámu sv. Ducha
4. 5. 19.30 FRANÇOIS COUPERIN – MESSE POUR LES COU-

VENTS, 1690 (Konventní mše) GREGORIÁNSKÝ 
CHORÁL IN FESTO CORPORIS CHRISTI. Schola 
Gregoriana Pragensis – gregoriánský chorál. D. Eben 
– umělecký vedoucí (Praha), T. Thon – varhany. 

11. 5. 19.30 BACH – MOZART – BEETHOVEN. (L. van Beetho-
ven – V. symfonie „Osudová”, 1. věta), S. Pluyaut – 
varhanní transkripce, varhany (Francie). 

18. 5. 19.30 STAŘÍ SLOVENŠTÍ MISTŘI A MOZART. H. Var-
ga-Bach – soprán (Slovensko), M. Sedlár – varhany 
(Slovensko). 

25. 5. 19.30 HUDEBNÍ SOUŽITÍ ČECHŮ A NĚMCŮ. M. Poruba – 
varhany (Německo). 

1. 6. 19.30 KONCERTY PRO VARHANY A ORCHESTR – BACH, 
VAŇHAL, MOZART. Ensemble Inégal (Praha) – 
komorní orchestr, A. Viktora – varhany, um. vedoucí 
(Plzeň). 

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
1. 5. 11.00 DÁREK KE SVÁTKU PRÁCE. Vyhraj pivo Gambri-

nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3x STRIKE po 
sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

3. 5., 4. 5. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
6. 5., 20. 5., 27. 5.  20.00  TANEČNÍ DISKOTÉKA
8. 5. 11.00 DÁREK KE DNI VÍTĚZSTVÍ. Vyhraj pivo Gambri-

nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3x STRIKE po 
sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

9. 5., 11. 5.  16.00  10. KOLO MBS – 2. liga, 1. liga
10. 5. 17.00 10. KOLO MBS – 3. liga
13. 5. 20.00 HUDEBNÍ VEČER – s kapelami Morčata na útěku, 

Špek band.
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15. 5., 16. 5.  16.00  11. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
17. 5. 17.00 11. KOLO MBS – 3. liga
22. 5., 23. 5.  16.00  12. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
24. 5. 17.00 12. KOLO MBS – 3. liga
29. 5., 30. 5.  16.00  13. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
31. 5. 17.00 13. KOLO MBS – 3. liga

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, info@hala-
-opava.cz, www.hala-opava.cz
4. 5.  8.00 BASKETBAL – kvalifikace o postup na republikové 

finále ZŠ.
8. 5. – 12. 5., 14. 5. – 20. 5., 23. 5. – 24. 5., 30. 5. – 31. 5. VOLEJ-

BAL – soustředění žen, reprezentace.
26. 5. – 28. 5.  OPAVSKÝ VELETRH – 3. ročník regionálního vele-

trhu.
  

SPORTOVNÍ AKCE
7. 5. – ORIENTAČNÍ ZÁVOD VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ POSTI-
ŽENÝCH. Arboretum Nový Dvůr. Prezentace 9–10 h. Kategorie: 
mechanický vozík, elektrický vozík, aktivní sportovci, vozík s do-
provodem a ostatní zdrav. postižení, mládež a vložený závod pro 
doprovod a příchozí. Pořádá Oddíl orientačního běhu TJ Opava. Info: 
www.voziky.opava.cz.

JUDO KLUB OPAVA, tělocvična Krnovská 69, tel.: 731 408 035. 
Zápis dětí (4–9 let) do oddílu přípravky. Každé Út a Čt od 15.30 h.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 723 391 163, 605 962 095, 
723 848 320, www.babyclub.cz. MC, Válečkova 16: 16. 5. – kurz 
cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku, 15. 5. – plavání 
kojenců, 12. 5. v 11 h. – orientální tance s dítětem v náručí, 9. 5. 
v 11 h. – Laktační liga – poradna pro kojící matky. LRC Englišova: 
10. 5. v 15 h. – kurz plavání rodičů s dětmi od 3 do 4 let, 16.30 h. – 
kurz plavání dětí od 4 do 6 let, 12. 5. v 8.30 h. – kurz plavání rodičů 
s dětmi od 2 do 4 let. Hotel Belaria, Hradec n/Mor.: 10. 5. – kurz pla-
vání rodičů s dětmi do 1 roku.
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, Na Nábřeží 4, tel.: 
728 122 067. Skautský vodácký dívčí oddíl nabírá nové členky od 6 
let. Schůzky každou St od 16.30 h.
CVIČENÍ – STANISLAV HENDRYCH, tělocvična ZŠ Mařádkova, tel.: 
737 028 423, hendrychst@t-email.cz. 13. 5. v 18 h. – beseda o Ta-
oismu a taoistických cvičeních, přednáší V. Dobečka. 27. 5. v 9.30 h. 
– veřejné cvičení Taiči v Městských sadech (sraz u Střelnice). 
St: 16, Čt: 19.15 h. – cvičení: páteř, relaxace, regenerace, St: 17 h. 
– základy Taiči. 
SPORTOVNÍ KLUB P.E.M.A. OPAVA, oddíl házené, ZŠ Šrámkova, 
tel.: 604 439 638. Nábor dívek ročníků 1997 a 1998 vždy v Út a Čt 
od 16.30 h. na hřišti ZŠ Šrámkova.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají ozna-
movatelé akcí.
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Pomůcka:
AY, os

PEI

Potápěčský
oblek

Perfektní
obutí

Bývalý
vynikající
švédský
tenista

Plevel
zběhovec

Řím. čísl.
950

Hlas
osla

SPZ
Nového
Jičína

Poštovní 
novinová 

služba (zkr.)
Zn. oerstedu

Iniciály
herce

Lábuse

Citosl.
dětského
odporu

Spodek
nádoby

Kovový
prvek

Odstraňovat  
rampouchy

Ujistiti 
(rébusově)

Patřící
věštkyni

Náhle

Měsíc
Jupitera

1. DÍL
TAJENKY

Letadla
Kód  

peruánského 
inti

Lovecký
pes

Latinsky
„kost” Česká

herečka
Latinsky
„před”

Okraj
střechy

Slezská
řeka

Náš herec
(Jiří)

Virus 
napadající 
baktérie

Park kultury 
a odd.

Obuv

Hlína na
kořenech

SPZ  Lipt.
Mikuláše

Zkr. 
nanometru

Arab. muž.
jméno

Kohoutí
slabika

Chem. zn.
hliníku Laik O  co

Označení
anonyma

Tisíciny
milimetru

Římská
šestka

Popruh Legrace
(expr.)

Poděkování Zastarale
ržát

Město nad
Sázavou

Předložka

Šachová
remíza

Let. spol.
Finska

Biblická
postava

Trouba Soupeř

List
papíru

Části
skeletu

Ruské
ukaz. zájm. Bol

2. DÍL
TAJENKY Chem. zn.

radonu

3. DÍL
TAJENKY Chem. zn.

beryliaSPZ Dunajské
Stredy

Větná
spojka

Uvnitř
prázdná Intoxikace Nebo

(zastar.)

Svatebčan
(nářečně)

Dlouhá široká 
turecká dýka

Vokalizovaná
předložka

Vážení čtenáři, pro květen, nejkrásnější měsíc v roce, příliš pranostik či přísloví vymyšleno nebylo. Připomeňme si 
z toho mála alespoň jednu moudrost předků v tajence naší májové křížovky. Pokud chcete získat jednu ze tří výpravných 
publikací o historii Slezského divadla, zašlete nám do 17. května 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 
odevzdat i na podatelně magistrátu.
Správné znění tajenky velikonoční křížovky z dubnového čísla zní: „Ušetřila bych letos jeden nářez od otce.” Publikaci 
o Opavě si mohou v redakci Hlásky vyzvednout tito výherci: Mirka Krejčí, Opava; Eva Hendrichová, Opava 6; Petr Kaš-
tovský, Opava 5.
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Soutěž O cenu primátora města. 
V lednové Hlásce vyhlásilo statutární 
město Opava literární a výtvarnou 
soutěž O cenu primátora města, jejíž 
letošní téma je „Sny opavských dětí”. 
Termín odevzdání prací se oproti 
původnímu návrhu lehce posunul: 
namísto 26. května přijímá město pří-
spěvky až do 23. června. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a předání hodnot-
ných cen proběhne v rámci festivalu 
Bezručova Opava – „Dítě v nás” v září 
letošního roku. Bližší informace nalez-
nete na www.opava-city.cz nebo vám 
je sdělíme na telefonu 553 756 723. 
Přijímací talentové zkoušky na 
ZUŠ. Základní umělecká škola Vác-

lava Kálika vyhlašuje přijímací talen-
tové zkoušky pro školní rok 2006/
2007. Zkoušky se uskuteční ve 
čtvrtek 18. května od 16 do 18 
hodin. Na hudební obor se budou 
konat v budově ZUŠ na Nádražním 
okruhu č. 11, na literárně-drama-
tický obor a taneční obor v budově 
na Rybím trhu č. 7. Bližší infor-
mace na telefonu 553 626 512 nebo 
553 625 924. 
Štěk postoupil do finále. Dět-
ský divadelní soubor Štěk Loutko-
vého divadla Střediska volného času 
se probojoval do celostátního finále 
soutěže Dětská scéna 2006. Hostite-
lem finálové přehlídky bude v červnu 

Trutnov a diváci se už můžou těšit na 
další reprízu hororové komedie Ote-
sánek (režie: Daniel Kollmann).
Májová výstava. K letošnímu dvo-
jímu máchovskému výročí připravilo 
Slezské zemské muzeum výstavu 
„Nesmrtelná inspirace Máchova 
Máje”, která je od května přístupná 
v Památníku Petra Bezruče. Kromě 
několika desítek vydání Máje je na 
výstavě výběr z grafických listů, exli-
bris, novoročenek a dalších výtvar-
ných děl od desítek českých umělců 
minulého století, které Máj inspiroval 
k vlastní umělecké tvorbě. 
Den folkloru v májovém Arbo-
retu. Na 8. května pro vás připra-

X. řeka ve fotografiích
Festival Další břehy opět strhával pozornost města. Fotografie z letošního ročníku pod názvem X. řeka jsou z pouličního 
a posléze nočního ohňového vystoupení divadla Kvelb, klubového koncertu skupiny Čankišou a z ukázek z muzikálu Hair. 
V obsahu jste mohli vidět snímek z přednášky Bohumila Vurma. Foto: Jan Šindler 

Kolona nablýskaných 
automobilových veteránů 

se v sobotu 6. května vydá na 
cestu Slezskem. Stará vozidla 
si budete moci prohlédnout i na 
Dolním náměstí.

Automobilisté si naplánovali cestu 
z Opavy do Ratiboře, kde se zúčastní 
tamějších rytířských slavností. Jejich 
Putování Slezskem navazuje na před-
chozí akce, během kterých projeli třeba 
kolem přehrady Slezská Harta či kolem 
památníku na Ostré Hůrce. 

Putování začne výstavou vozů na Dol-
ním náměstí. Od 8.30 do 10.20 hodin 
si je můžete prohlížet, seznámit se 
s jejich historií. Poté se kolona vydá do 
Sudic, kde ji čeká oběd. Od půl jedné 
plánují organizátoři výstavu v cen-
tru Ratiboře, následně výstavu v jiné 
části města a zúčastní se rytířských 
slavností. V podvečer zamíří zpět do 
Česka. Akci pořádá Klub historických 
vozidel Opava ve spolupráci s městem 
Opava a partnerským městem Rati-
boř. Podrobnosti můžete najít také na 
webových stránkách www.khvopava.cz.

Veteráni projedou Slezskem Městský Den dětí
Koupaliště pro všechny děti zdarma, 
ukázky slaňování, vyprošťování 
z vraku, ukázky vozidel s radarem, 
střelba, vojenská technika a spousta  
her. To je nabídka dětského dne, kte-
rou na první červnový den připravilo 
město Opava ve spolupráci s měst-
skou policií, SVČ, Policií ČR, Armádou 
ČR, HZS, Červeným křížem a dalšími 
neziskovými organizacemi. Akce se 
koná v Městských sadech. Dopoledne 
od bude určena především školám, 
odpoledne je otevřená spíše široké 
veřejnosti, družinám, klubům.
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Opavský Majáles má za sebou 
první – dubnovou – část. 

Od 9. května zahájí druhou 
část a Opavu čeká další proud 
kulturních pořadů. Druhá půle 
studentských oslav klade důraz 
na divadelní představení.

V úterý 9. května se v Loutkovém diva-
dle po třináctileté přestávce představí 
ryze mužský divadelní soubor Božena. 
Soubor se na divadelní prkna vrací 
s upravenou verzí jednoho z dřívějších 
úspěšných kusů, hrou Sůl nad zlato 
po třinácti letech. Hru režíruje Martin 
Knitl a v hereckých rolích můžete vidět 
několik opavských vysokoškolských uči-
telů. Na Boženu pak naváže předsta-

vení tvůrčího týmu Krepsko s finkou 
Linnea Haponnen pod názvem Mad cup 
of tea. Představení je součástí divadel-
ního projektu Nová síť a vypráví pří-
běh z místa, kde lidé více pijí kávu, než 
mluví a melancholie žije v jejich srdcích 
i hudbě.

O den později sehrají v Loutkovém 
divadle své kusy studentské soubory 
Dojížděči (Na úsvitu českých dějin) 
a OKUF (Vesmír v pohybu aneb někdo 
to rád horké). Po nich se mohou diváci 
vrátit do doby, kdy domácnosti ovlá-
daly 8bitové počítače (ZX Spektrum, 
Atari 800XE atd.), a to v hudebně-vý-
tvarném představení Computer music 
(opět z projektu Nová síť). Úterní i stře-

deční představení začínají v 18 ho-
din. Ve čtvrtek 11. května budou 
v Domě umění studenti předčítat své 
básně z almanachu Artemisia. V pá-
tek 12. května zahrají v klubu Mrkev 
kapely Cabeljau a Groovies.

S květnovými slavnostmi se studenti 
rozloučí 17. května v Loutkovém diva-
dle představením Politiky – volební tre-
nažér v podání Stage Code. Soubor 
nabídne jemně ironickou alternativu 
k politickým televizním talk show.

Majáles pořádá Asociace studentů 
a přátel Slezské univerzity v Opavě za 
podpory Slezské univerzity a statutár-
ního města Opavy.

vily národopisné soubory a cimbálové 
muziky z Opavy – Den folkloru v má-
jovém Arboretu. Od 11 do 16 hodin 
se představí lidoví zpěváci a tanečníci 
v rozkvetlém Arboretu v Novém Dvoře. 
Celou přehlídku doplní malý lidový jar-
mark.
Koncert z cyklu Pocta Mozartovi. 
Umělecká agentura Karla Kostery vás 
zve na koncert z cyklu Pocta Mozar-
tovi, který se uskuteční 28. května 
v 18 hodin ve Sněmovním sále mino-
ritského kláštera v Opavě. Na koncertě 
zahrají posluchači 6. ročníku Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského z Kromě-
říže. Dále vystoupí Pěvecký sbor Stěbo-
řice a Chrámový sbor Opava. Na klavír 

doprovází Helena Malá, diriguje Karel 
Kostera. 
Vyšly další Vlastivědné listy. První 
číslo 32. ročníku Vlastivědných listů 
Slezska a severní Moravy popisuje vznik 
zdejší pouliční dráhy, činnost slezských 
alpinistů, práci prvních civilních ošetřo-
vatelek i působení slezského vyslanectví 
v Praze a spolku Slezan. Připomenuto je 
také největší železniční neštěstí u Su-
chdolu n. O. v roce 1952. Časopis je 
k dostání v sekretariátu Matice slezské 
a v Městském informačním centru. 
Den J. G. Mendela. Již 8. ročník Dne J. 
G. Mendela se uskutečnil na Mendelově 
gymnáziu. Na akci přednášela Pavlína 
Plevová z Fakultní nemocnice v Ostra-

vě-Porubě, a to o vrozených dědičných 
předpokladech nádorových onemoc-
nění. Přednáška byla přístupná veřej-
nosti.
Zlatá Sluníčka. Dětský pěvecký sbor 
Sluníčka při ZŠ Ilji Hurníka vedený 
Jaroslavou Ševčíkovou se na konci 
března zúčastnil krajského kola XVI. 
celostátní přehlídky dětských pěveckých 
sborů v Orlové. Sbor na přehlídce uspěl 
a umístil se ve zlatém pásmu.
Strážníci sjížděli s dětmi řeku. Opa-
vští strážníci splavili společně s dětmi 
z opavského dětského domova řeku 
Opavu, a to z Úvalna až do Opavy. 
Akce se konala předposlední dubnový 
víkend.

Začíná druhá půle Majálesu

Třetí ročník 
veletrhu
Třetím ročníkem pokračuje 
ve víceúčelové hale 
v Městských sadech výstavní 
akce Opavský veletrh. Akce 
má podtitul Stavba – auto 
– bydlení – zábava.

Ve dnech 26. – 28. května tady 
její návštěvníci najdou věci 
potřebné pro stavbu, renovaci 
i údržbu domu, bytu, dílny i za-
hrady. Místní prodejci automo-
bilů nabídnou několik regionál-
ních premiér. Nabídku doplní další 
regionální firmy a instituce. Jed-
nou z nich bude také město Opava, 
které bude mít na veletrhu stá-
nek s informací o připravovaných 
městských akcích, stavbách, plá-
nech. Součástí veletrhu je bohatý 
doprovodný program pro děti i pro 
dospělé.

Belgičtí studenti chválili Opavu
Jak zapůsobila Opava na třicítku stře-
doškolských belgických studentů, kteří 
si město přijeli prohlédnout na konci 
dubna? Čistota a zeleň. To byla nejčas-
tější dvě slova, která padala při jejich 
setkání se zástupci města. V zasedací 
síni městské rady s nehraným překva-
pením glosovali, jak je zaskočilo, že 
v noci viděli projíždět městem čistící 
vozy, chválili, jak je město čisté a ko-
lik je v Opavě parků a zeleně. Studenti 
z belgického Mons přijeli na pozvání 
partnerské školy, Mendelova gymnázia. 

Další uznání: fasádu roku
Opava získala 
další architek-
tonické oce-
nění. Odborný 
časopis Spek-
tra přiřkl v ce-
lostátní soutěži 

o fasádu roku cenu za barevné prove-
dení opavské architektonické kanceláři 

ARCHE’S. „Cenu jsme získali za obnovu 
fasády základní školy pro tělesně posti-
žené na Dostojevského ulici,” konstato-
val architekt Jiří Horák. „Vyznění fasády 
podtrhuje charakter a účel školy: 
vytváří optimistickou a hravou atmo-
sféru, která je velmi důležitá pro vytvo-
ření dobré pohody žáků,” zhodnotil 
fasádu časopis.
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Noční projížďky městem 
na kolečkových bruslích 

se vrací. Už loni si získaly 
obrovskou popularitu 
bruslařů z Opavy a okolí 
a silnou pozornost mnoha  
bruslařských nadšenců 
z dalších měst. 

Organizační tým se už dohodl 
na zahajovací vyjížďce, a to 
20. května. Bruslaři by se mohli 
následně setkávat každou další 
sobotu od 20.30 hodin na Hor-

ním náměstí, start by měl být vždy 
o půl hodiny později. Kolonu by 
měla doprovázet městská policie, 
sanitky a hudební vůz. V případě 
deště nebo po dešti mokrých silnic, 
by se akce nekonala. Bruslaři by 
neměli zapomenout přilbu a chrá-
niče kloubů.

Organizátoři akce – Univerzitní 
sportovní klub Slezské univerzity 
v Opavě, agentura SportovniKurzy.
cz a městský odbor prezentace – 
očekávají silný nápor zájemců. Tak-

zvané opavské Blade Nights se 
podle internetových debat stávají 
velkou atrakcí i pro bruslařské sku-
piny ze vzdálenějších míst.

Členem organizačního týmu se 
mohou stát i noví bruslařští adepti. 
Organizátoři pořádají na přelomu 
května a června akreditovaný kurz 
instruktorů inline bruslení. Kromě 
toho připravují i kurzy pro bruslař-
ské začátečníky. Podrobné informace 
můžete získat na internetových 
stránkách www.sportovnikurzy.cz.
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Gymnazisté kralovali pod koši. 
Výborného úspěchu dosáhli mladí 
basketbalisté Mendelova gymná-
zia v Opavě. Po vítězství v okresním 
přeboru středních škol postoupili do 
kola krajského. V turnaji, který se 
konal v Krnově, si ve skupině pora-
dili s gymnazisty z Orlové i Frýdku 
Místku a poté v semifinále porazili 
v urputném boji i gymnázium z No-
vého Jičína 50:46. Ve finále jedno-
značně přehráli celek ostravského 
gymnázia z Hladnova 56:21. Repre-
zentanti Mendelova gymnázia v tur-
naji zvítězili a stali se nejlepším 
středoškolským družstvem Morav-
skoslezského kraje.
Hasičská soutěž ve Vávrovi-
cích. V neděli 21. května se v Drž-
kovicích uskuteční 5. ročník sou-
těže jednotek sborů dobrovolných 
hasičů „O putovní pohár primátora 

statutárního města Opavy”. Soutěž 
pořádá Opava ve spolupráci s míst-
ním sborem dobrovolných hasičů, 
a to v rámci oslav stého výročí zalo-
žení jejich sboru. Začátek soutěže 
je stanoven na 9.30 hodin. Soutěž 
se koná za každého počasí. 
Orientační závod vozíčkářů 
a zdravotně postižených. Oddíl 
orientačního běhu TJ Opava pořádá 
již šestý orientační závod zdravotně 
postižených. Závod je zařazen do 
seriálu tří závodů Českého poháru 
vozíčkářů a letos se uskuteční v ne-
děli 7. května v prostorách Arboreta 
v Novém Dvoře. Pro závodníky jsou 
připraveny dva závody. Dopoledne 
proběhne klasický orientační závod, 
při němž jsou účastníci rozděleni 
do kategorií podle postižení a podle 
druhu používaného vozíku. Odpo-
ledne bude pro zájemce uspořádán 

TRAIL závod, který se jezdí běžně 
ve světě. U tohoto závodu nerozho-
duje fyzická zdatnost, ale pouze ori-
entační schopnosti. V rámci závodu 
pro vozíčkáře proběhne také závod 
pro příchozí, kterého se mohou 
zúčastnit diváci a návštěvníci Arbo-
reta. Podrobnější informace najdete 
na www.voziky.opava.cz.
Velikonoční bowlingový tur-
naj jednotlivců. Třicetkrát poko-
řená hranice 200 bodů. To je výsle-
dek potvrzující kvalitu otevřeného 
velikonočního turnaje pod názvem 
Best Cup 2006 v Raketě bowling. 
Roli favorita potvrdil Martin Orálek, 
druhé místo obsadil Matěj Klocek, 
který zaostal za vítězem o pouhé 
čtyři kuželky. Třetí místo obsadil 
teprve čtrnáctiletý Tomáš Hlávka. 
Cenu pro nejlepší ženu turnaje si 
odnesla Marie Čermáková.

Juniorský maratón: tempo diktovali Opaváci

Způsobem start – cíl 
ovládli opavští studenti 

ze Slezského gymnázia 
moravskoslezské kolo 
štafetového středoškolského 
maratónu. Rozpálená dlažba 
Horního náměstí a přilehlých 
opavských ulic jim ze všech 
sedmi štafet sedla nejlépe. 
Krajské kolo se konalo 
v Opavě poprvé a záštitu nad 
ním převzal opavský primátor 
Zbyněk Stanjura.

Maratónskou trať si desetičlenná 
družstva rozdělila na jeden 6,135 
kilometrový úsek a devět čtyřki-
lometrových úseků. Běhalo se 
na okruhu vedoucího z Horního 
náměstí přes Ostrožnou do parku 
a zpět.

O postup Slezského gymnázia do 
celostátního finále v Praze se lvím 
podílem postaral Jakub Holuša. Vzal 
si na starost nejdelší úsek a už od 

druhého kola se dostal do znatel-
ného trháku. Svým kolegům zajis-
til téměř tříminutový náskok, který 
se nakonec ukázal v konečném 

zúčtování jako rozhodující. Čas 
vítězné štafety byl 2:51:51 hod. 
Druhé skončilo gymnázium z Vrbna 
(2:53:18), třetí Bílovec (2:59:17).

Bruslaři, vyjížďky městem se blíží

Jakub Holuša 
(s číslem 65) 
ze Slezského 
gymnázia na 
startu Juniorského 
maratónu. 
Foto: Jan Šindler


