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Opava očima německého architekta
Opava očima architekta Waldemara Borsutz-
kého, který společně se svými studenty pomohl 
městu připravit plány historické kašny pro 
náměstí Osvoboditelů. strana 9
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Rekordní zájem o cyklomaraton
Více než osm set cyklistů se sjelo na letošní 
Silesia Bike Marathon. Startovali na Horním 
náměstí. Foto: Vlastimil Tesárek
 strana 17

Slavnostní odhalení obrazu
Město slavnostně odhalilo obraz Vladimíra 
Mařádka, kterým navazuje na historickou kolekci 
portrétů opavských purkmistrů. Akce se zúčastnil 
i známý malíř Kristián Kodet.  strana 4

Bruslaři ve městě
Jaké jsou možnosti vyjížděk na kolečkových 
bruslích po Opavě, jaké změny a nové okruhy 
město připravuje a proč otevírá nový ska-
tepark.
 strany 6 a 7

Cheerleaders mistryněmi republiky
Hned při prvním pokusu o republikovou zteč 
opavské roztleskávačky uspěly a z Prahy si odvá-
žejí titul.
  strana 20
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Hasičský pohár pro Vávrovice
Letošní hasičskou soutěž O cenu primátora 
města Opavy překvapivě vyhráli vávrovičtí 
borci.
 strany 10 a 11

Ú
V

O
D

N
ÍK

Co čeká pejskaře
Opavští zastupitelé zjednodušili a změnili 
vyhlášku o psech. Co tedy pejskaře od července 
čeká?
 strana 5

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Jsme rádi, že po více než šedesáti letech můžeme 
navázat na jeden z historických zvyků našich předků. 
Cenná historická kolekce obrazů opavských primátorů 
má od loňského měsíce nový přírůstek: portrét prv-
ního poválečného předsedy národního výboru Vladi-
míra Mařádka. Pro město jej namalovala akademická 
malířka Blanka Valchářová.

Vypadá to, že stále více lidí vyráží do parků a kolem 
řek na kolečkových bruslích, o noční jízdy městem je 
silný zájem, a tak jsme hlavní téma červnové Hlásky 
tentokrát věnovali bruslařům. Bruslařům na koleč-
kových bruslích a skateboardistům. Dozvíte se, jaké 
nové okruhy město právě připravuje, co plánuje do 
dalších let a co dělá a připravuje pro mladší.

Opava patří k městům, které má díky nejmenším roč-
ním poplatkům za psa v republice velmi dobrý přehled 
o počtu psů ve městě a po více než pěti letech mění 
vyhlášku o jejich chovu. Změny jsou v souladu s na-
ším přáním, aby město vydávalo jednoduchá a pře-
hledná pravidla, která mají být ohleduplná k těm, kteří 
psy nechovají, ale zároveň vstřícnější k samotným 
pejskařům. Nová vyhláška je navíc pružná a bude ji 
možné například průběžně rozšiřovat o místa, kde 
budou moci pejskaři pouštět své psy na volno.

Pokud vás zajímá, jak vidí Opavu německý profe-
sor architektury Waldemar Borsutzky, pak se můžete 
začíst do článku, který se věnuje jeho práci pro 
Opavu, jeho pohledu na přestavbu Dolního náměstí 
a dalším architektovým názorům.

Letos na podzim pravděpodobně znovuotevřeme kos-
tel sv. Václava. Neobvyklé a historicky a architekto-
nicky cenné místo tak opět přivítá rozličné kulturní 
pořady. Kostel sv. Václava nedávno obdivovali členové 
ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Velké překvapení čekalo diváky na květnové soutěži 
místních družstev dobrovolných hasičů, která byla 
zároveň spojena i s oslavou stoletého výročí dobrovol-
ného hasičského sboru v Držkovicích. K obrovskému 
výkonu se vybičovalo družstvo z Vávrovic, které zcela 
zamíchalo původními sázkami na vítězství.

Minulý měsíc byl velmi bohatý na sportovní překva-
pení a úspěchy. Cyklističtí nadšenci zcela naplnili Horní 
náměstí při startu Silesia Bike Marathonu, na noční 

jízdu Opavou na kolečko-
vých bruslích přišel rekordní 
počet zájemců a mladí hokej-
balisté a mladé cheerlea-
ders získali mistrovské tituly. 
Také držíme palce našim atle-
tickým nadějím, kterým jde 
o účast na mistrovství světa.

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

Zbyněk Stanjura
primátor
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Volby do Poslanecké sněmovny 
PČR. Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
se uskuteční v pátek 2. června od 
14 do 22 hodin a v sobotu 3. června 
od 8 do 14 hodin. Podmínkou účasti 
ve volbách je věk minimálně 18 let 
a prokázání totožnosti a státního 
občanství ČR.
Vzpomínková akce k výročí 
úmrtí H. Píky. Statutární město 
Opava a Konfederace politických 
vězňů Opava srdečně zvou všechny 
Opavany na vzpomínkové setkání 
u příležitosti výročí násilného úmrtí 
armádního generála Heliodora Píky, 
které se bude konat 21. června v 10 

hod. u pamětní desky Heliodora Píky 
umístěné na budově Hlásky na Hor-
ním náměstí.
Zemřel Radomil Ulman. Letos 
v dubnu nás ve věku osmdesáti let 
opustil Radomil Ulman, dlouholetý 
předseda Konfederace politických 
vězňů v Opavě. Jeho zásluhou byl 
mj. v Opavě postaven památník obě-
tem totalitních režimů a na budově 
magistrátu byla umístěna pamětní 
deska generála Heliodora Píky. 
Červnové zastupitelstvo. Další 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 27. června od 9 
hodin ve Sněmovním sále minorit-

ského kláštera v Opavě. Podrob-
nější informace naleznete na úřední 
desce Magistrátu města Opavy, 
na plakátech a na webové adrese 
www.opava-city.cz. 
Dopravní průzkum v Opavě. 
V červnu začne probíhat dopravní 
průzkum města. Na křižovatkách 
budou pozorovatelé sledovat odbo-
čující proudy vozidel, na vjezdech do 
města a parkovištích u obchodních 
domů bude probíhat směrový prů-
zkum, při němž budou řidiči dota-
zováni, odkud a kam jedou (název 
obce nebo města, v Opavě i název 
ulice). Získaná data budou použita 
pro vytvoření dopravního modelu 

Opavská radnice navazuje 
na své předchůdce 

a k historicky cenné kolekci 
opavských purkmistrů sahající 
až do roku 1797 připojuje další, 
třináctý obraz. Obraz Vladimíra 
Mařádka. Pohledného mladého 
muže namalovala pro město 
talentovaná opavská rodačka 
Blanka Valchářová.

Vladimír Mařádek byl první svobodně 
zvolený předseda opavského národ-
ního výboru po druhé světové válce. 
První svobodně zvolený a na dlouhých 
jedenačtyřicet let zároveň i poslední 
svobodně zvolený předseda. Malířka 
ztvárnila Mařádka podle dobové foto-
grafie, kterou získala od jeho příbuz-
ných. „Při malbě jsem používala rene-
sanční a barokní techniky,” poznamenala 
k technice malby Blanka Valchářová. 

Mařádek na obraze 
má v klopě trikolóru, 
kterou chtěla malířka 
zdůraznit poválečné 
nadšení. Styl obrazu 
je modernější než 
předchozích dvanáct 
v kolekci.

Město nechalo obraz 
namalovat, pro-
tože chtělo pokra-
čovat v kolekci por-
trétů, kterou se po 
dlouhých peripe-
tiích podařilo zís-
kat. „Cítím respekt, 
pokoru a úctu 
k tomu, co nám 
zanechali,” uvedl pri-
mátor Zbyněk Stan-
jura. Do kolekce 

ještě chybí obraz Reinharta Kudlicha, 
který je ve vlastnictví jeho rodiny.

Čestným hostem slavnostního odha-
lení byl malíř Kristián Kodet. „V Opavě 
máte unikátní sbírku,” konstatoval. Del-
ších projevů se známý český malíř před 
odhalením vzdal, protože byl na obraz 
velmi zvědavý a chtěl si jej prohlédnout.

Kristián Kodet přijel do Opavy při příle-
žitosti křtu své nové knihy Sebereflexe, 
kterou s ním připravila Pavla Petráková 
Slancová. Knihu pokřtil odpoledne ve 
Slezském divadle, kde v současné době 
probíhá výstava jeho obrazů.

Vladimír Mařádek rozšířil historickou

kolekci purkmistrů
Nahoře:

Primátor Zbyněk 
Stanjura, malířka 

Blanka Valchářová 
a malíř Kristián 

Kodet těsně po od-
halení Mařádkova 

obrazu.

Dole:
Obraz Vladimíra 

Mařádka.

Foto: Jan Šindler
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Místa, na kterých už nebudete 
pokutováni, pokud pustíte 

psa z vodítka. Místa, kam se 
psem naopak vůbec nesmíte. 
Jednoduchá a přehledná 
pravidla pro venčení. Taková je 
nová vyhláška o pohybu psů, 
kterou schválili na květnovém 
zasedání opavští zastupitelé.

Oproti dosavadní vyhlášce je nová 
vyhláška otevřenější, jednodušší, pře-
hlednější. Vlídnější k ohleduplným 
pejskařům. Stejně jako v předchozí 
vyhlášce musí pejskaři vést psy na 
veřejných prostranstvích na vodítku. 
Vyhláška však už netrvá na náhubku, 
pokud je pes vychovaný a poslušný 
a pokud to průvodce psa může před 
strážníky prokázat. Pejskaři nebudou 
moci venčit psy v zahradách mateř-
ských škol, na veřejných sportovištích, 
hřištích základních škol, pískovištích 

a přilehlých 
prolézačkách 
a na někte-
rých dalších 
hracích plo-
chách. 

Oproti tomu 
ale budou 
moci nechat 
psa proběh-
nout bez 
vodítka na 
pěti vyhra-
zených plo-
chách a po 
dolních bře-
zích (pravé 
a levé bermě) řeky Opavy (kromě části 
cyklostezky od hasičského domu v Ka-
teřinkách k mostu na Ratibořské ulici). 
Pokud budou mít pejskaři návrhy na 
další vhodná místa pro volné venčení, 

mohou své nápady předávat odboru 
životního prostředí. Tolerantněji se také 
staví vyhláška ke štěňatům. Až třímě-
síční štěňata mohou na procházky pod 
dohledem vyrážet bez vodítka.

Pejskaři: zásadní změna pravidel

města, jež je důležitým nástrojem pro 
dopravní plánování. Omlouváme se 
všem účastníkům provozu za případné 
menší zdržení na stanovišti. Vaše spo-
lupráce na průzkumu nám pomůže 
řešit dopravní situaci v Opavě.
Uzavření předprodeje jízdenek 
MDPO. Od 3. do 31. července bude 
z důvodu rekonstrukce uzavřen před-
prodej jízdenek na Horním náměstí 
33. Náhradní prodej bude probíhat 
v sídle MDPO, a.s. na ulici Bílovecká 
č. 98 (vrátnice) od pondělí do pátku 
v době od 7.30 do 17.30 hodin. Cestu-
jící si také mohou zakoupit dva měsíč-
níky najednou nebo nabít větší hoto-
vost do elektronické peněženky. 

Finanční úřad pořádá dražbu. 
Dražba nemovitostí a movitých věcí 
se uskuteční 27. a 29. června. Bližší 
informace vám poskytnou pracov-
níci FÚ v Opavě na telefonních číslech 
553 681 349 a 553 681 357 nebo je 
naleznete na úřední desce FÚ v Opavě 
a na webových stránkách www.mfcr.cz. 
Nové počítačové kurzy pro veřej-
nost. V polovině června začnou nové 
kurzy Národního programu počítačové 
gramotnosti pod názvem Internet, 
široký a bystrozraký. Bezplatné kurzy 
budou zaměřeny na možnosti připo-
jení k internetu (zejména na vysoko-
rychlostní připojení) a také na prak-
tické informace, jak internet využívat. 

Informace spolu s učebními texty 
kurzu budou také k dispozici na CD. 
Zájemci se mohou přihlásit na bez-
platné telefonní lince 800 800 028. 
Opava získala dotace z rozpočtu 
MSK. Zastupitelstvo Moravskoslez-

ského kraje 
na svém 10. 
zasedání dne 

4. května rozhodlo poskytnout dotace 
ze svého rozpočtu na realizaci těchto 
projektů statutárního města Opavy: 
Významné parky na Opavsku, Rekon-
strukce věže Hlásky, Příprava k im-
plementaci komunitního plánování 
v Opavě. Celková výše přiznaných 
dotací činí 1156 tis. Kč.

Více než dva a půl milionu 
korun rozdělili opavští 

zastupitelé žadatelům 
o městskou pomoc. Politici 
přidělili dotace například 
Mendelovu gymnáziu, Slezské 
nemocnici, Euroregionu Silesia 
či třeba kuželkářům Ostroje.

Sto dvacet tisíc korun věnovali pěvec-
kému sboru Mendelova gymnázia Lus-

cinia na soutěže v Anglii a Španělsku, 
685 tisíc Velkým Hošticím na vybudo-
vání lávky pro pěší a cyklisty či 350 tisíc 
kuželkářům na opravu kuželkářských 
drah a hracího prostoru. Slezské nemoc-
nici pomůže město s nákupem zvedací 
plošiny pro pacienty, nákupem rehabi-
litačního lůžka, přístroje pro fyziotera-
pii za zhruba tři čtvrtě milionu korun. 
Mezi úspěšné žadatele se zařadil napří-
klad ještě Euroregion Silesia (100 tisíc), 

opavská římskokatolická farnost, která 
dostane výpomoc na obnovu kostela 
Nanebevzetí Panny Marie (760 tisíc) 
a studenti Tereza Sosíková a Vojtěch 
Kudela, kteří dostanou příspěvek na cestu 
do výcvikového astronautického střediska 
v USA, kde je čeká odborný výcvik.

Po několika letech se dočkají nového 
zápasiště opavští judisté, kterým město 
přispělo na tatami 150 tisíci korunami.

Zastupitelé přidělovali dotace

Jak opavští deváťáci zvládají 
češtinářské a matematické 

úlohy, jak se potýkají s testem 
všeobecných znalostí. Právě 
to v rámci testu Kvalita 
2006 prověřovala na všech 
opavských školách společnost 
Scio.

Drtivá většina škol v testech velmi 
dobře obstála. Nejlepší výsledky měli 
žáci v testech z češtiny a obecných 
znalostí, o něco horší byli v matema-
tice. Z testů vyšla nejlépe trojice škol 
ZŠ Otická, ZŠ B. Němcové a ZŠ I. Hur-
níka. „Je třeba však pamatovat na to, 
že testování jednoho předmětu (ba ani 

více předmětů současně) nemůže nikdy 
postihnout práci školy v celé její kom-
plexnosti. Nelze tedy v žádném pří-
padě automaticky ztotožnit dobré nebo 
špatné umístění školy v testu s označe-
ním školy jako více nebo méně kvalitní,“ 
uvedla vedoucí školského odboru Jaro-
slava Gebauerová.

Opavské školy ve srovnávacích testech obstály

Nová vyhláška 
o psech se od své 
předchůdkyně 
výrazně odlišuje.

Foto: Jan Šindler
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Město a bruslaři: současnos
Radnice otevírá skatepark a upraví další bruslařské stezky
První letošní noční bruslení Opavou překonalo počtem účastníků všechny loňské 
noční jízdy.

Čím dál více bruslařů – ať 
už náctiletých, středního 

či vyššího věku – jezdí kolem 
řeky, po cestách v Městských 
sadech. Mladší ročníky se 
rychle nastěhovaly do nového 
skateparku u víceúčelové haly. 
Lidí, kteří sportují či relaxují na 
kolečkových bruslích, očividně 
přibývá. Jaké jim Opava dává 
možnosti, jak jim město vychází 
a do budoucna vyjde vstříc?

Nové povrchy v sadech
Ještě do nedávné doby byly možnosti 
bruslařů skromné. Od loňského roku se 
situace začíná měnit. V Opavě mohou 
jezdit po cyklostezce u řeky Opavy 
a v některých částech Městských sadů 
(v parku, kolem víceúčelové haly). Uce-
lený okruh, který by se proplétal příjem-
ným prostředím, ale zatím chybí.

To by se však brzy mělo změnit. Město 
letos připravuje malý ucelený okruh 
v Městských sadech. Do budoucna pak 
plánuje, že vytvoří velký okruh kolem 
řeky.

„Loni jsme nechali dát nový asfaltový 
povrch v Městských sadech a z důvodu 
nedostatku financí byly připraveny jen 
dva rovné úseky. Letos se ale náš záměr 
podařil tak, že připravujeme plán ucele-
ného okruhu. Zároveň propojíme chod-
níky směrem od sadů kolem řeky k ulici 
Mostní, aby se dalo z cyklostezky kolem 
řeky snadno dojet do parku,” popsal 
záměr města náměstek primátora Pavel 
Mališ. „Byl bych rád, kdyby se nám to 
podařilo připravit už do konce července,” 
dodal. Nové povrchy by měly stát okolo 
2,5 milionu korun.

Bruslaři, kteří vyrážejí na vyjížďky do 
parku, záměr města jednoznačně vítají. 
„Nové a hladké povrchy bychom určitě 
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Čeští legislativci zatím bruslaře postavili do role 
chodců. Alespoň v novém zákoně o silničním 
provozu. „Bruslař je chodec podle §2, písm.
j, povinnosti chodce řeší §53,§54,55. pokud 
bychom mluvili o útvaru chodců, toto řeší 
§56. Vše v zákoně 361/2000,” říká Ivo Špičák 
z městské policie.
Podle zákona tedy bruslaři nemohou jezdit po 
silnicích, vedou-li podél silnic chodníky. To platí 
i v případě, kdyby byl chodník nesjízdný, ale 
ještě schůdný. V praxi by tak měli zout brusle 

a náročnější úseky přejít. Systematicky není 
vyřešen ani problém cyklostezek. O užívání 
cyklostezek chodci (bruslaři) rozhoduje vlastník 
cyklostezek, nikoli jednotná legislativní úprava. 
Například rakouská legislativa se s bruslaři 
vypořádává mnohem citlivěji. Umožňuje jim 
volný pohyb na všech pěších zónách a cyklos-
tezkách (v Rakousku je síť cyklostezek poměrně 
bohatá). Velmi tvrdě ale Rakušané postihují 
bruslaře na silnicích. Pravděpodobně je k tomu 
vedly závažné dopravní nehody aut s bruslaři. B
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st a další vyhlídky

přivítali. Jezdit kolem městské haly je 
přece jen trochu fádní a v sadech není 
dost vhodných cest,” říkají Jan Fischer 
a Veronika Bronczková, kteří si zajeli 
jeden z pozdních květnových podve-
čerů do Městských sadů zabruslit. Kromě 
nových povrchů by přivítali, kdyby na 
stezkách nebylo tolik klacků a kamenů. 
„Kvůli povrchům jsme si jeli zabruslit až 
do Držkovic,” poznamenávají. 

Do budoucna ještě město počítá s vel-
kým okruhem kolem řeky. „Byli bychom 
moc rádi, kdyby se to podařilo dotáhnout 
do tří let,” sdělil náměstek Mališ.

Město otevírá nový skatepark
Už pár týdnů se den co den sjíždí do 
Městských sadů skateboardisté a in-line
bruslaři. Zkouší nový dřevěný skatepark, 
který vybudovala opavská radnice 
u městské víceúčelové haly. Město park 
slavnostně otevře 10. června. 

„Park jsme se rozhodli vybudovat vzhle-
dem ke zvyšujícímu se množství příz-
nivců jízdy na skateboardu a in-line brus-
lích,” konstatoval náměstek Pavel Mališ. 
„Máme představu, že bude bezplatně 
přístupný pro každého, kdo má o tento 
sport zájem. Vzhledem k pořizovací ceně 
by si ale zasloužil šetrné zacházení,” 
uvedl náměstek. Město nechalo k parku 
přistavit kontejnery, jedná s bruslaři 
o jeho údržbě. V nejbližší době by kolem 
parku měly být lavičky pro diváky i pro 
odpočívající jezdce. 

Park ještě nebyl slavnostně otevřen, 
ale kolečkoví nadšenci ho už využívají. 
Velký zájem město příjemně překvapil, 
a tak uvažuje o rozšíření. „Uvažujeme 

ještě o vybudování U-rampy a dalšího 
areálu, který by byl určen pro nejmenší 
bruslaře či začátečníky. Neodvažuji se 
však tvrdit, že by se vybudování dalšího 
areálu podařilo ještě letos,” říká náměs-
tek Mališ.

Vybudování parku stálo město 2,3 mili-
onu korun. (Asfaltová plocha stála 900 
tisíc korun, parkové komponenty 1,4 
milionu korun.) 

„Skatepark? Výborný 
nápad,” říkají bruslaři 
a skateboardisté.

Je pondělní podvečer. Ve skateparku jezdí 
víc než dvacítka skateboardistů a brus-
lařů. Další lidé – kolemjdoucí, cyklisté – 
přihlížejí. Zdatnější jezdci zkouší obtíž-
nější skoky, začátečníci se ještě potýkají 
se stabilitou při větších rychlostech. 
Z ramp sjíždí starší i mladší, kluci i holky.

„Překážky jsou perfektní, park je dobře 
postavený,” chválí stavbu devatenáctiletý 
Richard Hausmatz. „Jsem tady téměř 
každý volný den. Stále je tady hodně 
lidí, o víkendech bývají i tlačenice,” říká 
sedmnáctiletý Matěj Puchký. „Dřevěný 
povrch je super, nemůžu si ho vynachvá-
lit,” dodává. Všechny také těší, že se 
město zabývá přípravou U-rampy. Ještě 
by přivítali jednoduché zastřešení. „Když 
totiž začne kapat, musíme pryč,” říkají. 
Jezdit po mokrém povrchu je poměrně 
riskantní.

Líbí se jim myšlenka, že by město posta-
vilo ještě jeden park, který by byl určen 
pro nejmenší skateboardisty a bruslaře. 
„To bychom určitě přivítali. Pro ty malé to 

tady někdy při návalech může být nebez-
pečné,” poznamenává Matěj Puchký.

Nový skatepark ocenil i Jakub Střelec 
z České skateboardové asociace, který 
se bude spolupodílet na slavnostním ote-
vření. „Skatepark má rozlohu úctyhod-
ných 900 m2 a řadí se tak mezi největší 
skateparky v Česku. Jeho design je při-
způsoben nejnovějším trendům ve ska-
teboardingu. Kombinuje streetové prvky 
(zábradlí, schody, grind boxy) s klasic-
kými překážkami (rádius, bangy…),” 
popisuje Střelec opavský park.

„Po počátečních ohlasech z prvních dvou 
týdnů provozu je jasné, že většině jezdců 
tvary, výšky a velikosti překážek vyho-
vují, a tudíž nestojí nic v cestě zařadit 
opavský skatepark do série závodů Čes-
kého skateboardového poháru, a to třeba 
již na příští rok,” hodnotí Střelec provoz.

Na otevření přijede česká 
špička
O slavnostní otevření skateparku se ve 
spolupráci s městem postará ostravský 
skateshop Titty twister. „Můžete se těšit 
na sérii exhibic skateboardových a ko-
lařských profesionálů, které proběhnou 
v jednotlivých pauzách skateboardového 
závodu. Závod začne v pravé poledne 
kvalifikačními jízdami jednotlivců. Další 
kola (semifinále, finále) se pojedou sys-
témem Jamu (skupina jezdců jede 
najednou v delším časovém úseku),” zve 
na otevření Jakub Střelec.

Závod se jede o ceny v hodnotě 30 
tisíc korun. Akce bude zakončena party 
v klubu Classic No.5, kde bude mimo jiné 
velkoplošná skateboardová projekce.

Hláska •••••••
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Vlevo:
Sedmnáctiletý 
Matěj Puchký je ve 
skateparku téměř 
každý volný den.

Uprostřed:
Pohled na část 
skateparku.

Vpravo:
Nejmenší bruslaři 
možná budou mít 
nový vyhrazený 
areál.

Foto: Jan Šindler
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Několik desítek 
dobrovolných 

dárců krve převzalo 
na začátku května 
stříbrné a zlaté 
medaile profesora 
Jana Jánského.

Medaile se udělují za 
dvacet respektive čtyři-
cet odběrů krve. Dobro-
volné dárce ocenilo město 
Opava a zástupci Čer-
veného kříže na půdě 
střední zdravotnické 
školy. Kulturní program 
jim připravily její stu-
dentky. Radnice podpo-
ruje dobrovolné dárce 
krve od minulého roku, 
kromě dotací například 
i divadelním představením 
ve Slezském divadle.

Město a Červený kříž ocenily dárce krve
K

R
Á

T
C

E

Opavští mladí zdravotníci jsou 
nejlepší. V květnu reprezentovali 
Opavu studenti 4. ročníku opav-
ské střední zdravotnické školy – 
Lucie Balarinová, Andrea Nguye-
nová a Ondřej Vrbický na XI. 
Celostátní soutěži první pomoci 
s mezinárodní účastí. V konkurenci 
26 družstev z celé ČR, Slovenska 
a Německa prokázali své odborné 
znalosti ve třech modelových situ-
acích a zvítězili. 
Opava má nový typ školy. 0d 
1. září mohou studenti zahájit 

studium zcela nového vzděláva-
cího programu „Regionální politika 
zemědělství a venkova” na Masa-
rykově střední zemědělské škole 
a Vyšší odborné škole v Opavě. 
Škola se tak stala druhou školou 
na Opavsku, která otevírá vyšší 
odborné studium, a zároveň jedi-
nou ve svém oboru v rámci MSK. 
Studijní obor je 3letý a bude rea-
lizován formou denního studia. 
Bližší informace mohou zájemci 
získat přímo ve škole nebo na 
www.zemedelka.opava.cz.

Městská policie otevřela 
další dvě místa, na kterých 

můžete žádat strážníky 
o pomoc, spolupráci či rady. Lidé 
z kylešovského sídliště mohou 
docházet na trolejbusovou 
točnu, lidé z blízkého 
i vzdáleného okolí sídliště 
na Olomoucké ulici do areálu 
Slezské nemocnice.

Společně s kontaktním místem na ZŠ 
Edvarda Beneše tak okrskoví strážníci 
nabízí už tři stálá místa, kde je zájemci 
mohou najít mimo hlavní základnu na 
Krnovské. 

Na všech místních služebnách budou 
okrskáři občanům k dispozici v pon-
dělí od 10.00 do 11.30 hod. a ve 
středu od 14.30 do 16.30 hod. Pokud 
vám termíny nevyhovují, můžete 

si s nimi domluvit schůzku telefo-
nicky: areál nemocnice – Zbyněk 
Halátek (604 229 402), ZŠ Edvarda 
Beneše – Václav Přibyl (604 229 403), 
točna trolejbusů – Vítězslav Doležal 
(604 229 407).

„V současné době se také intenzivně 
připravuje otevření čtvrtého kontakt-
ního místa – místní služebny, v objektu 
domova důchodců na ulici Rolnické,” 
konstatoval šéf skupiny územního 
dohledu Zdeněk Zabloudil. 

Zabloudil zároveň prosí zájemce o kon-
takt se strážníky o pochopení, protože 
strážníci neslouží čtyřiadvacet hodin 
denně. „Okrskáři, kteří jsou zařazeni 
do skupiny územního dohledu, vyko-
návají služební činnost v pracovní dny, 
v rámci pružné pracovní doby magis-
trátu města,” uvedl Zabloudil.

Městská policie
otevřela další kontaktní místa

Šest z mnoha dob-
rovolných dárců 
krve, kteří získali 
stříbrnou nebo zla-
tou medaili Jana 
Jánského.

Foto: Jan Šindler

Areál magistrátu:
pozor, mění
se příjezd
Řidiči, pozor. V průběhu 

června bude uzavřena 
hlavní brána, kterou se vjíždí 
do magistrátního areálu na 
Krnovské ulici. Namísto brány 
na Krnovské bude otevřen 
nový vjezd, a to ze Staré 
silnice (viz přiložený plán).

Brána bude uzavřena pro auto-
mobily. Pěší budou moci vstupo-
vat do areálu jak přes Krnovskou, 
tak i přes novou bránu ze Staré sil-
nice. Uzávěrka souvisí se začátkem 
výstavby nového přestupního místa 
na Krnovské. 

Pro automobily bude dnešní vjezd 
uzavřen natrvalo. „Před uzavřením 
brány a vjezdu z Krnovské ulice 
bude již otevřena zadní brána ze 
Staré silnice. Na tuto skutečnost 
budou řidiči upozorněni doprav-
ním značením. Žádáme občany 
o shovívavost a trpělivost s no-
vou dopravní situací,” uvedla Jana 
Onderková z oddělení investic.
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Opava očima profesora Borsutzkého:

Líbí se mi, jaká je
Posedávali po celém městě. 

Na stoličkách, na schodech 
u divadla, opřeni o sloupy 
s veřejným osvětlením. 
Kreslili domy, zákoutí a zátiší, 
načrtávali scény. Dvacítka 
německých studentů architektury 
z Darmstadtu, kteří dali přednost 
Opavě a česko-polskému 
pohraničí před cestou do Vídně 
a Budapešti.

Studenti si pobyt v Opavě nemohli 
vynachválit a už po prvním dnu odmítli 
pokračovat ve výpravách do dalších 
měst a celou část exkurze chtěli strá-
vit v Opavě. Nadsazené? „Studenti byli 
Opavou uchváceni, nadšeni. Někteří mi 
řekli, že v každém případě ještě město 
a opavský region soukromě navštíví. 
Doposud jsem uspořádal šest exkurzí do 
různých měst a regionů, ale exkurze do 
Opavy a okolí vyvolala nejpozitivnější 
reakci,” napsal městu z Německa profe-
sor Waldemar Borsutzky.

Jak připravili Opavě kašnu
Výprava architektů nedorazila do Opavy 
náhodou. Profesor Borsutzky a někteří 
jeho studenti pomohli Opavě připra-
vit plány pro výstavbu kopie darmstadt-
ské kašny opavského rodáka Johanna 
Maria Olbricha, která bude stát na 
náměstí Osvoboditelů. Jejich pomoc 
byla cenná, protože originální plány 
kašny už nikde nejsou k nalezení. „Poté, 
co město Opava vyjádřilo záměr posta-
vit kopii fontány, pustil jsem se do hle-
dání dokumentů. Originální výkresy 
nebyly nalezeny ani v městském archivu 
v Darmstadtu, ani v Institutu Matilden-

höhe. I dotaz města Darmstadt v ar-
chivu „Pruského kulturního centra” 
v Berlíně nebyl úspěšný,” konstatoval 
profesor Borsutzky. 

„S podporou mého kolegy, profe-
sora Franka Oppermanna, a města 
Darmstadt zaměřili studenti fakulty 
architektury naší vysoké školy 
v Darmstadtu (University of Applied 
Sciences) v rámci studijní práce Olb-
richovu fontánu a vypracovali kvalifi-
kované výkresy pro vyhotovení stejné 
fontány. Proměření fontány proběhlo 
v mrazivém únoru, protože fontána je 
v této době bez vody. Město Darmstadt 
podpořilo tento projekt a veškerá povo-
lení pro zaměření fontány udělilo bez 
byrokratických průtahů. Místní stavební 
podnikatel dal k dispozici bezplatně 
ochranné oplocení a naše vysoká škola 
převzala náklady na tisk předaných 
výkresů,” popsal přípravu podkladů.

Osobní vztah k Opavě
Pro profesora Borsutzkého nebyla práce 
na přípravě plánů kašny odosobněnou 
prací pro cizí město. „V roce 1978, když 
mi bylo 15 let, přesídlila moje rodina 
do Spolkové republiky Německo. Do 
té doby jsem žil v Jakubowicích v Pol-
sku, které leží 2 km od české hranice 
v blízkosti Opavy. Tento projekt je pro 
mne srdeční záležitostí. Část rodiny 
mojí matky (bratranci a sestřenice) žije 
v Opavě. Dodnes udržuji velice dobré 
rodinné kontakty, zejména k bratranci 
Jindřichovi Moslerovi a jeho rodině. Jin-
dřich Mosler byl rovněž ten, který zpro-
středkoval kontakt mezi „městem Opa-
vou” a mnou v Darmstadtu. Rovněž ze 
strany otce mám vnitřní vztah k Opavě, 
protože zde bydlela sestra mého otce. 
Jako dítě, ale i později jako student, 

jsem byl často v tomto městě. A dodnes 
jsem v tomto pohraničním regionu a ve 
městě Opava rád,” říká.

Jak vidí Dolní náměstí 
a centrum
Když má hodnotit současnou podobu 
města, hodně chválí. „Mně se Opava 
líbí tak, jak je. Sleduji ji už dvacet 
let a myslím, že to, co město dělá, je 
dobré,” říká. Chválí například i podobu 
Dolního náměstí, která v Opavě vyvo-
lává srovnatelně silné kladné i záporné 
reakce. „Z mého pohledu je řešení Dol-
ního náměstí zcela správné. Město 
potřebuje velký „volný” prostor pro akce 
města, jako jsou koncerty, trhy apod. Je 
pouze otázkou času, než okolní kavárny, 
restaurace a obchody náměstí využijí 
a toto místo oživí. Časem se také změní 
postoj občanů, pokud zaznamenají, že 
se zde něco koná. Kromě toho nelze 
posuzovat ztvárnění Dolního náměstí 
odděleně od okolí. V kontextu s drobně 
rozčleněnými prostorami kolem radnice 
a budoucím „zeleným” náměstím Osvo-
boditelů je uspořádání Dolního náměstí 
zcela logicky správné,” hodnotí novou 
podobu.

Profesor Borsutzky patří k zastán-
cům teze, že auta by neměla být 
z center měst zcela vytlačována, ale 
v omezené míře by přístup mít měla. 
„V Darmstadtu, když se vytlačily auta 
z centra, tak se v něm trochu ztratil 
život. Já si myslím, že by nějaký ome-
zený přístup mít měly. Třeba kompliko-
vanější, klikatější, ale takový, aby si lidé 
mohli dojet do centra města na kávu 
autem. V Německu teď o tom přemýšlí, 
v Itálii je to běžné. Jinak hrozí nebez-
pečí, že se zde nerozvine veřejný život,” 
míní.

Nahoře:
Němečtí studenti 
architektury kreslí 
Opavu.

Dole:
Profesor Borsutzky 
(uprostřed).

Foto: Jan Šindler



FOTOREPORTÁŽ

Hasičům z Vávrovic se dřina vyplatila,

pohár putuje k nim
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Třináct hasičských družstev 
z Opavy a městských částí se 

sjelo předposlední květnovou 
neděli do Držkovic. Čekal je 
pátý ročník soutěže O pohár 
primátora statutárního města 
Opavy. Hasiči zároveň oslavili 
sté výročí založení držkovického 
dobrovolného sboru.

Největším překvapením soutěže se 
stali hasiči z Vávrovic. Mužstvo, které 
nemělo patřit k favoritům, se celý rok 
tvrdě připravovalo (hasičárnu mají hned 
vedle hospody) a navzdory předposled-
nímu startovnímu místu zcela zamí-
chalo pořadím. Pohár putuje po zásluze 
k nim. Druhé skončily Milostovice, třetí 
domácí Držkovice. V soutěži se tento-

krát nevedlo hasičům z Palhance, kte-
rým před finišem praskla hadice.

Diváci mohli vidět několik obětavých 
zákroků (skluz jednoho z hasičů s hadicí 
až do řeky), efektních ukázek týmové 
souhry, ale i pár týmových protestů. 

Foto: Jan Šindler

Foto A: Vávrovičtí hasiči po vítězném 
útoku. Radost a objetí.

Foto B: Běh s hadicí. Zatímco část 
týmu připravuje čerpání vody, další 
se starají o natažení hadic.

Foto C: Ještě několik vteřin a palha-
neckým hasičům praskne hadice od 
čerpadla.

Foto D: Obětavý zákrok. Jeden 
z hasičů z Komárovských Chaloupek 
sklouzl po dřevěné podlážce tak, 
že skončil s hadicí v řece. Přesto se 
staral hlavně o to, aby akce jeho 
týmu pokračovala dál.

Foto E: Ještě přivázat číslo a na 
start.

Foto F: Stoletý držkovický sbor si 
odnesl pohár za třetí místo.

Foto G: Průběžná tabulka. Po desá-
tém kole vedly Milostovice.

Foto H: Finišmani v akci.

Foto I: Konec. A na cestu suvenýr?

Foto J: Vítěznému vávrovickému 
družstvu stínuje jeden z mladých 
diváků.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 6. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ Č - školy 
  1. 6. 19.00 TOSCA O - sk. 9 
  2. 6. 14.00 VOŠ A HOTELOVÁ ŠKOLA 

– slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
  3. 6. 19.00 SLIBY CHYBY M - sk. 7
  5. 6. 10.00 POPELKA – 50. repríza M - školy
  6. 6. 10.00 HELLO, DOLLY! M - školy
  7. 6. 19.00 RACEK Č - sk. 2
  9. 6. 19.00 RACEK Č - sk. 3
10. 6. 15.00 TULÁK OP - uz. předst.
11. 6. 17.00 JEZINKY BEZINKY  Č - mimo

– 50% sleva pro seniory a mládež
13. 6. 10.00 HELLO, DOLLY! M - školy
15. 6. 19.00 JEZINKY BEZINKY Č - sk. 6
16. 6. 19.00 SLIBY CHYBY M - sk. 4
17. 6. 10.00 ŠVANDA DUDÁK O - sk. D
18. 6. 19.00 ŠVANDA DUDÁK – premiéra O - sk. P
20. 6. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O - sk. 1
21. 6. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU Č - školy
22. 6. 19.00 RACEK Č - sk. 9
23. 6. 21.00 ZE ŽIVOTA HMYZU  Č

– divadlo na nádvoří Červeného zámku v Hradci 
nad Moravicí. Sleva pro seniory a děti. 

24. 6. 19.00 HELLO, DOLLY! M - sk. 7
25. 6. 17.00 PRODANÁ NEVĚSTA  O

– divadlo na nádvoří Červeného zámku v Hradci 
nad Moravicí. Sleva pro seniory a děti. 

26. 6. 10.00 HELLO, DOLLY! M - školy
27. 6. 19.00 RACEK Č - sk. 5
28. 6. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU Č - uz. předst.
30. 6.  19.00 ŠVANDA DUDÁK O - sk. 3
Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta

KINO MÍR
  1. 6. – 3. 6. 17.45 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
  1. 6. – 3. 6. 20.00 SYRIANA
  5. 6. – 7. 6. 20.00 ŠTĚSTÍ
  8. 6. – 11. 6. 17.45 X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
  8. 6. – 11. 6. 20.00 X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
12. 6. – 14. 6. 17.45 X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
12. 6. – 14. 6. 20.00 INDIÁN A SESTŘIČKA
15. 6. – 21. 6. 17.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
15. 6. – 21. 6. 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
22. 6. – 25. 6. 16.15 DIVOČINA
22. 6. – 28. 6. 17.45 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
22. 6. – 28. 6. 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
29. 6. – 5. 7. 17.45 ZA PLOTEM
29. 6. – 2. 7. 20.00 TRISTAN A ISOLDA

KINO ELEKTRA
  1. 6. – 4. 6. 18.00 DOBA LEDOVÁ
  6. 6. – 7. 6. 18.00 DOBA LEDOVÁ
  1. 6. – 4. 6. 20.00 RŮŽOVÝ PANTER
  5. 6. – 7. 6. 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
  8. 6. – 11. 6. 20.00 CASANOVA
12. 6. – 15. 6. 17.30 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
12. 6. – 15. 6. 20.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
16. 6. – 18. 6. 17.30 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
16. 6. – 18. 6. 20.00 HOSTEL
19. 6. – 21. 6. 18.00 DĚSNEJ DOJÁK
19. 6. – 21. 6. 20.00 HORY MAJÍ OČI
22. 6. – 25. 6. 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
26. 6. – 30. 6. 18.00 BAMBI 2
26. 6. – 28. 6. 20.00 RAFŤÁCI
29. 6. – 2. 7. 20.00 MLHA

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
5. 6. 17.30 CHTÍČ – Francie 2002. Režie: Jean-Claude Brisseau.

VÝSTAVY
K. KODET – obrazy. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Otevřeno 
během divadelních představení a také ve St, Pá, So, Ne od 16 do 
18.30 h. O víkendech bude otevřeno již od 10 h. Do 15. 6.
NA SPOLEČNÉ VLNĚ PLUJEM – výstava dětských výtvarných 
prací. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Od 18. do 30. 6.
K. GEBAUER A ATERIÉR VEŠKERÉHO SOCHAŘSTVÍ, M. STI-
BOR (fotografie 1960–1970) – Kabinet fotografie, J. KRTIČKA – 
BUSH – atrium DU. Do 4. 6.
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY. Galerie Kaplička v Háji ve 
Slezsku. Pořádá Klub paličkářek při OÚ Bohuslavice. Od 3. do 4. 6. 
od 9 do 18 h.

L. BĚLÁKOVÁ – VE SVĚTĚ ANDĚLŮ. Prodejní výstava kera-
mických sošek. Esoterická prodejna Radost, Horní nám. 
61. Po–Pá: 9–12, 12.30–17, So: 8–10.30 h. Do 3. 6. 
Info: www.home.tiscali.cz/lenka.belakova.
JEČITOŠILAJAKTOPUČI II. Ateliér veškerého sochařství K. 
Gebauera. Dům umění. Do 4. 6.
INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE FPF SU V OPAVĚ – absolventi. 
Dům umění. Od 23. 6. do 13. 8.
VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH SOCH A RELIÉFŮ G. DUDY, VÝSTAVA 
OPAVSKÉ SKUPINY ITA (D. Chládek, R. Hermann, Z. Pavlíčková, 
D. Urbaník), VÝSTAVA AMATÉRSKÉ BAREVNÉ FOTOGRAFIE A. 
TUKA – ve spolupráci s organizací INTEGRA Opava (Amerika Latina 
– Peru Bolívie). Zámek v Kravařích. Pořádá Město Kravaře. Do 
7/06. Otevřeno Út–Ne: 9–12, 13–17 h. Info: 553 671 201.

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. Do 18. 6.
STARÉ MÍRY A VÁHY. Výstavní budova SZM.
DÍLO Z. BURIANA VE SBÍRKÁCH SZM. Výstavní budova SZM.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY. Ve spo-
lupráci s Národním technickým muzeem v Praze. Výstavní budova 
SZM. Vernisáž 22. 6. v 17 h.
MÁCHŮV MÁJ – VĚČNÁ INSPIRACE. K 170. výročí prvního 
vydání. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. 
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – přírodní kompozice. Arboretum 
Nový Dvůr.
UMĚNÍ MEZI KVĚTY. Ve spolupráci se SUMS Brno. Arboretum 
Nový Dvůr. Vernisáž 1. 6. v 15 h.
ZKAMENĚLINY FAUNY Z LITOGRAFICKÉHO VÁPENCE. 
Výstavní budova SZM. Do 4. 6.
PLEVELE JAKO OHROŽENÉ DRUHY NAŠÍ FLÓRY. Výstavní 
budova SZM. Od 6. 6.
OPAVSKÁ MUZEJNÍ NOC (Slezské zemské muzeum v noci). Kon-
certy, ukázky, komentované prohlídky expozic, výstav. Výstavní 
budova SZM. 7. 6. od 19 do 22.30 h. 

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
16. 6. – 28. 6.  REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – seminář. Vede 

mistr reiki Plavan. Info: 736 680 278, shanti.pla-
van@volny.cz.

24. 6.  8.00 CYKLOTURISTICKÝ VÝLET – malý jednodenní 
okruh Opavskem na kolech. Bližší info v Holos cen-
tru.

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
  2. 6. 14.00 MISTROVSTVÍ ČR V REKREAČNÍM TANCI – KD 

Prostějov. Vystoupí mistři Moravy pro rok 2006. 
Info: www.cmto.cz.

30. 6. 16.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST – ukončení školního 
tanečního roku, před SZŠ, Dvořákovy sady. Na 
programu: předávání vysvědčení, ukázky tanečního 
umění žáků TŠ, vystoupí mistři ČR pro rok 2005 
v latinskoamerických formacích a mistři Moravy pro 
rok 2006, opékání buřtů, občerstvení, atrakce.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@ddmopava.cz, www.ddmopava.cz
1. 6.  DEN DĚTÍ. Ve spolupráci s MMO. Bližší info na pla-

kátech. Městské sady.
3. 6.  NA ZÁMEK S JÓGOU. Výlet v rámci Klubu 
12.00–17.00  aktivních seniorů na Raduňský zámek spo-

jený se cvičením jógy v přírodě. 12 h. – nádraží 
Opava-východ. Přihlášky a info: 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz.

  5. 6.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ. Otevřená kate-
gorie (chlapci, dívky) 4.–5. třída ZŠ. Určené ZŠ.

  6. 6.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 
chlapců a dívek 6.–9. tříd ZŠ. Tyršův stadion.

  7. 6.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ dívek 4.–5. tříd 
ZŠ. Určené ZŠ.

  8. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ. Otevřená kate-
gorie (chlapci, dívky) 4.–5. třída ZŠ. ZŠ E. Beneše.

10. 6. 15.00 MINIGOLF OPEN. Městské sady. Přihlášky a info: 
553 712 821, technika@svcopava.cz. 

12. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ dívek 4.–5. tříd 
ZŠ. ZŠ E. Beneše.
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13. 6.  8.00 ATLETICKÝ TROJBOJ 2.–3. tříd ZŠ. ZŠ E. Be-
neše.

15. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE V ZÁVODU VŠESTRANNOSTI 
mladšího žactva. Tyršův stadion.

18. 6. – 23. 6.  Z POHÁDKY DO POHÁDKY – tábor pro maminky 
s dětmi. Přihlášky a info: 553 712 821, esteti-
ka@svcopava.cz.

19. 6.  9.00 FINÁLE SOUTĚŽE PEVNOST PLNÁ POKLADŮ – 
ukončení soutěže Pevnost Boyard. SVČ Husova.

25. 6. 10.00 PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY. 
Ptačí vrch. Pořádá SMO a SVČ. 

CHODNÍČKY K DOMOVU 
– 20. ročník regionálního folklorního festivalu 
17. 6.  9.00 PRŮVOD NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ – cent-

rum města.
 10.00 FESTIVALOVÝ PROGRAM – Dolní nám.
18. 6.  FESTIVALOVÝ PROGRAM – nádvoří 
10.00–16.00  Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
19. 6. 10.00 KONCERT NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ – Slez-

ské divadlo.
  

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU HRADEC NAD MORAVICÍ
  4. 6. 11.00 a 15.00 O ZAZDĚNÉ SLEČNĚ. 
  Soubor OPAL LD SVČ. 
11. 6. 11.00 a 15.00 POHÁDKY ZE SÁČKU. 
  DS Sáček LD SVČ.

SEV AREKA ZO ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, arekaopava@seznam.cz, 
www.arekaopava.cz
  6. 6.  SEMIFINÁLE ANKETY OPAVSKÝ ÁMOS. Pro-

story SEV Areka.
  6. 6.  8.00 ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

DĚTÍ A MLÁDEŽE. Prostory SEV Areka.
13. 6.  FINÁLE 1. ROČNÍKU ANKETY OPAVSKÝ ÁMOS 

– anketa o nejoblíbenějšího pedagoga. Sál minorit-
ského kláštera.

16. 6. 10.00 SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ PARLAMENTŮ. Pro-
story SEV Areka.

16. 6. 17.00 PRACOVNÍ JEDNÁNÍ PROJEKTU ROKU 2007 
„BABSKÉ SETKÁNÍ”. Prostory SEV Areka.

17. 6., 18. 6.  Setkání veřejnosti s pracovním týmem. 
14.00–18.00  HLEDÁNÍ ŽIDOVSKÉ HISTORIE. Pomozte při 

hledání fotografií, dopisů a vzpomínek na vaše 
spolužáky, kamarády, kteří před válkou byd-
leli v Opavě a patřili k židovské komunitě – právě 
v tyto dny.

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, michal@cafe-evzen.cz
  3. 6. 20.00 BAYKONUR LIGHT
15. 6. 20.00 CHANSONOVÝ VEČÍREK

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 724 216 492
1. 6.   DEN DĚTÍ. Oslavte s námi Den dětí. Můžete si
9.00–17.00  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
  7. 6. 20.00 Koncert studentů CSVŠ v rámci programu akce 

OPAVSKÁ MUZEJNÍ NOC. Výstavní budova SZM.
15. 6. 18.00 PĚVECKÝ KONCERT Z CYKLU POCTA MOZAR-

TOVI. Na programu: písně a árie z oper W. A. 
Mozarta. Koncertní aula CSVŠ.

21. 6.  9.00 TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro zájemce o studium ve 
šk. roce 2006/2007 v oboru Hudba. CSVŠ.

JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA
Těšínská 30, Opava, tel.: 553 607 040, 775 673 376, info@abe-
ceda.org, www.abeceda.org
11. 6. – 16. 6. INTENSIVE – týdenní kurzy v Luhačovicích.
24. 6. – 25. 6. BUSINESS – víkendový kurz s obchodní témati-

kou v Opavě.
červen ZÁPIS DO LETNÍCH KURZŮ PRO TEENA-

GERY – v Opavě (angličtina se sportem).

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512
 4. 6. 18.00 MEZINÁRODNÍ SBOROVÝ KONCERT. V pro-

gramu vystoupí: Schaumburger Märchensänger 
Bückeburg (SRN), Ostružinka a Jeřabinka. Slovem 
provází: J. Kaniová, klavír: J. Lokajová, sbormis-
tři: V. Arendts a J. Lokaj. Sál minoritského kláš-
tera.

12. 6. 18.00 VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT. MDKPB.
24. 6. 17.00 XI. SETKÁNÍ STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ. 

Účinkují: studentské a žákovské orchestry z Var-
šavy, Trenčína a Opavy. Sál minoritského kláštera.

25. 6. 10.00 KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ 
ČESKÝ KRUMLOV. Dirigent: Pavel Havlík. Ptačí 
vrch.

CHARITA OPAVA
Přemyslovců 26, Opava-Jaktař, tel., fax: 553 612 780, 
553 612 788, info@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz
13. 6. – 16. 6.  AKCE CIHLA 
9.00–17.00  – celonárodní sbírka. Horní nám. 
23. 6. 15.00 POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM – charitativní 

fotbalové dvouutkání. Výtěžek z akce bude věno-
ván dětem z denního stacionáře Mraveneček. V 15 
h.: Eurotel – Hanácká kyselka (utkání sponzorů). 
V 17 h.: Rozhodčí OFS Opava – Sportovní osob-
nosti Opavy (hlavní utkání). Pro děti jsou připra-
veny atrakce. Organizují opavští fotbaloví rozhodčí. 
Fotbalové hřiště Kravaře.

30. 6. 14.00 SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE. Ve 14 h.: mše sv. 
v kostele v Jaktaři, ve 14.45 h.: zábavný program 
pro děti i dospělé. Atrakce, občerstvení. Areál Cha-
rity Opava.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY
5. 6. 19.00 BUDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. Před-

náška učitelky tibetského buddhismu školy Karma 
kagju V. Černé. Refektář Domu umění. Info: 
736 778 998. 

6. 6.  PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
15.30–18.00  LRC Englišova. Pořádá BC Kačka, 

tel.: 775 327 197.
6. 6. 18.00 PLÍSNĚ – přednáška S. Navrátilové (Hr. Králové). 

Možno objednat osobní konzultace od 15 do 17 h. 
ZŠ Šrámkova. Info a objednávky: 721 903 375, 
lenulkaf@centrum.cz.

6. 6., 27. 6.   LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU. Kruh přátel 
17.00  B. Gröninga – Mendelovo gymnázium, zadní vchod. 

Info: 553 734 117, 732 518 025.
7. 6. 17.30 ENERGIE KOLEM NÁS – přednáška fyzioterape-

uta I. Koláře. Pořádá prodejna Radost, Horní nám. 
61. Info: 732 257 946.

10. 6.  KURZ FOTOGRAFIE – AKT. Celodenní kurz foto-
grafování aktu: teorie a praktická činnost. Pořádá 
Fotografický ateliér Turek. Info a přihlášky: 
Zacpalova 13, Po–Čt: 9–12 a 13–17 h., tel.: 
774 959 556, 607 110 628, Petr.Turek@seznam.cz.

12. 6. 15.00 OD ARBORETA K ARBORETU – beseda s ná-
městkem primátora J. Mrázkem a kolektivem. Klub 
důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

13. 6.  PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ – MC Oasa, 
10.00–11.00  Válečkova 16.
14. 6.  CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ 
18.30–19.30  ŽENY I. MC Oasa, Válečkova 16.
15. 6.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog
8.00–15.00  E. V. Havelka v Astroapatyce na Vrchní 43. 

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

17. 6.   ZÁKLADY PRÁCE S KYVADLEM – seminář 
9.00–12.00  s biotronikem a léčitelem F. Libicou. Na místě 

možno zakoupit kyvadlo. Pořádá prodejna Radost, 
Horní nám. 61. Info: 732 257 946.

19. 6. 15.00 VĚZEŇSTVÍ V OPAVĚ – beseda s P. Praskem. 
Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, tel.: 723 391 163
6. 6. 15.00   SETKÁNÍ DVOJČÁTEK A X-ČAT
8. 6. 15.00 – 18.00 ŘÍKÁNKOVÉ CVIČENÍ
ÚTERNÍ POHÁDKA
  6. 6. 15.00 – 18.00 O 3 PRASÁTKÁCH
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

13. 6. 15.00 – 18.00 PEJSEK A KOČIČKA A NOČNÍ 
  KOŠILKA

20. 6. 15.00 – 18.00 O BĚTUŠCE A HAVRANOVI
27. 6. 15.00 – 18.00 ČERVENÁ KARKULKA

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
1. 6. 19.00 R. ZENKL TRIO – koncert. Originální hudební 

mix – bluegrass, folk, celtic, world music, vlastní 
tvorba. Jeden z nejlepších světových mando-
linistů, opavský rodák, po 17-ti letech opět 
v Opavě. Účinkuji: R. Zenkl – mandolína, flétny, 
zpěv, M. Hromčík – kytara, zpěv, P. Saidl – bas-
kytara, zpěv. Loutkové divadlo. Pořádá SMO. 
Info: www.zenkl.com. 

3. 6.  DEN DĚTÍ NA MAJÁKU – hradní slavnosti v are-
álu Majáku v Brance u Opavy. Akce je věnována 
dětem s různým handicapem a dětem ze soci-
álně znevýhodněných rodin. Soutěže, šermířské 
zápasy, projížďky na koních. Pořádá ZŠ Dvořákovy 
sady ve spolupráci s organizacemi Modrá kočka 
a Eurotopie.

3. 6.  DĚTSKÝ DEN MEZI SKAUTY ANEB KDO SI 
13.00–17.00  HRAJE, NEZLOBÍ. Zábavné odpoledne se spous-

tou her a soutěží. Dvůr Skautského domu a při-
lehlý park, Na Nábřeží 4. Pořádají opavští skauti.

4. 6. 10.00 NEBOJTE SE STRAŠIDEL – pořad pro děti. Hos-
tem pořadu jsou postavy JÚ a HELE. Kino Mír.

4. 6. 19.00 ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY – divadelní před-
stavení. Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, 
J. Ptáčník, D. Morávková a J. Révai. Kino Mír.

5. 6. 19.00 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU KŘÍŽKOVSKÝ. 
K 80. výročí narození D. Lidmily, významného 
hudebního skladatele a čestného člena sboru. Na 
programu: D. Lidmila, L. Janáček, P. Křížkovský, B. 
Martinů, Z. Lukáš a úpravy lidových písní. Sólistka: 
M. Košárková, dirigent: K. Holeš. MDKPB.

7. 6. 19.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL L. VONDRÁČKA. Na pro-
gramu: F. Liszt – Sonáta h moll, L. v. Beethoven – 
Sonáta cis moll (Měsíční svit), Fr. Chopin – Sonáta 
č. 2 b moll, Nocturno G dur, Balada č. 1 g moll. 
Sál minoritského kláštera. Pořádá Um. ag. K. Kos-
tera.

10. 6. 14.30 STRAŇANKA – dechová hudba ze Slovácka. Jubi-
lejní koncert k 15. výročí založení agentury Mazel. 
Kino Mír.

16. 6.  OPAVSKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ – setkání dětských 
10.30, 17.00  pěveckých sborů pod záštitou primátora Opavy. 

Vystoupí: Cvrčci, Domino, Studánka, Dětský sbor 
se Školní kapelou a Dětský sboreček ze Slavkova, 
Chlapecký sbor Stěbořice. Host: Dětský pěvecký 
sbor Kvítek ze ZUŠ Dačice. V 10.30 h. – výchovný 
koncert pro školy, v 17 h. – koncert pro veřejnost. 
Sál minoritského kláštera. Pořádá Um. ag. K. Kos-
tera.

16. 6.  EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY V OPAVĚ. 
18.00–24.00  Česko-polsko-slovenský rock bez hranic. Účinkují: 

Boris – bubenický orchechester Ivo Samiece, Ladě, 
Parking (Polsko), The Bridge (Slovensko), Groo-
vies. Dolní náměstí. Pořádá SMO a ag. A. produc-
tion M. Žižlavského. 

17. 6. 17.00 TARANTULE SLAVÍ 35 LET. Oslava pro příznivce 
této trampské skupiny. Restaurace Rybářská bašta 
u Stříbrného jezera. Info: med.l@seznam.cz. 

18. 6.  EXTREME DAY S RADIEM KISS v Obchodním 
13.00–18.00  centru Silesia. Exhibice sportovců v in-line brus-

lení a skateboardu na minirampě, freestyle BMX, 
footbag (hakysack). Soutěže, ukázka graffitti, vel-
koplošná projekce extrémních sportů, breakdance, 
dětský sportovní koutek a další bohatý program. 
Pořádá Obchodní centrum Silesia.

23. 6.  KONCERT KAPELY SERGENT PÉPÉRE, 
13.00–21.00  vystoupení divadla Trakař, marionet, jazzového 

street-bandu, kouzelníka, fakíra, bublináře, hadí 
ženy. Na náměstí potkáte pouličního flašinetáře, 
harmonikáře a flétnistu, malíř vám namaluje rychlý 
portrét. Můžete si zakoupit výrobky na prodejních 
a prezentačních trzích Chráněných dílen sv. Josefa. 
Pro děti je připraven dětský kolotoč. V 19 h. 
vystoupí francouzská kapela Sergent Pépére. Dolní 
náměstí. Pořádá Model Obaly a.s. 

24. 6. 12.45 7. NECKYÁDA NA ŘECE OPAVĚ. Sraz a prezen-
tace plavidel ve 12.45 h. u mostu v Držkovicích, 
start ve 13 h. Od 14 h. zábavné odpoledne pro děti 
a dospělé spojené s vyhodnocením nejlepších pla-

videl – areál Sokolovny ve Vávrovicích. Ve 20 h. 
taneční zábava v areálu Sokolovny. Hraje skupina 
Mistrál.

30. 6. 20.00 KAMELOT – koncert brněnské skupiny. Nádvoří 
zámku v Kravařích. Pořádá Město Kravaře. Info: 
605 229 416, 553 777 949. 

červen (středa) TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro děti a studenty se 
14.00–18.00  zájmem o výtvarnou tvorbu pro šk. rok 2006/

2007. Zkoušky budou probíhat každou červno-
vou St na ZUŠ, Solná 8, v učebně č. 4 ve II. patře. 
Kontakt: 556 714 526 nebo zusopavasolna@quick.
cz. 

45. BEETHOVENŮV HRADEC 2006 
– na zámku Hradec nad Moravicí. Pořádá SVU Talent. 
1. 6.  BEETHOVENŮV KLAVÍR. Mladí klavíristé ve 
10.00 a 12.00  skladbách L. v. Beethovena. Dvorana Červeného 

zámku.
3. 6. 16.00 LICHNOVŠTÍ A BEETHOVEN, BEETHOVEN 

A HRADEC. K poctě 200. výročí skladatelovy 
návštěvy zámku a 45. ročníku mezinárodní inter-
pretační soutěže a festivalu (vernisáž výstavy). 
Galerie Bílého zámku.

3. 6. 18.30 BEETHOVEN JINAK. Účinkuje smyčcový kvin-
tet Antiquarius Consort Praga specializovaný na 
autentickou interpretaci. (Symfonie č. 4. a 5. L. v. 
Beethovena v úpravě pro smyčcový kvintet). Dvo-
rana Červeného zámku. 9. abonentní koncert SMO 
a SVU Talent. Zajištěn odvoz autobusem od jídelny 
Zelený jelen (bývalé autobusové nádraží) v 17.30 
a v 18 h. a po koncertu zpět do Opavy. 

6. 6. 18.30 BEETHOVEN MEZINÁRODNĚ. European Fine 
Arts Trio (L. v. Beethoven: Arcivévodské trio, op. 
97), J. Tomeš – housle, E. Neumann – klavír (L. v. 
Beethoven: Kreutzeova sonáta č. 9, op. 47). Dvo-
rana Červeného zámku.

9. 6. 18.30 JAK SE HRAJE BEETHOVEN? Laureáti 45. roč-
níku Beethovenova Hradce (exhibiční vystoupení 
letošních vítězů). Dvorana Červeného zámku.

11. 6. 11.00  HLEDÁ SE NOVÝ BEETHOVEN. Koncert mladých 
skladatelů. Dvorana Červeného zámku.

FESTIVAL ROCK FOR CHILDREN 2006 – od 13 h. v areálu Men-
delova gymnázia. Pořádá ag. G. Kubová. 
10. 6. 14.00 VULKÁN (Opava)
 15.15 BUBENICKÝ ORCHESTR I. SAMIECE (Opava)
 16.00 VYSTOUPENÍ VÍTĚZE HUDEBNÍ SOUTĚŽE
 16.45 EDWARD POWELL BAND (Kanada)
 18.00 PSYCHONAUT (Opava)
 19.15 ŽIVÉ KVETY (Bratislava)
 20.30 KULIČKY ŠTĚSTÍ (Ostrava)
 21.45 NARVAN (Brno)
 23.00 NAOKO (Krnov)
Doprovodné akce festivalu: 5. – 9. 6. v budově MGO, Komen-
ského ul., učebna HV, II. posch.
5. 6. 15.00 HUDBA A FILM I. – HAIR. Generace hippies 

v kultovním filmu M. Formana. 
6. 6. 15.00 FILM ZBLÍZKA I ZEZADU – přednáška filmo-

vého znalce J. Siostrzonka a akčního režiséra A. 
Koudely, spojená s bohatými ukázkami z tvorby. 
Vyhlášení vítězů studentského filmu. 

7. 6. 15.00 HUDBA A FILM II. – PINK FLOYD „THE WALL” 
– kultovní film mladé generace konce 80. let. 

8. 6.  15.00 HUDBA A FILM III. – ŠEPTEJ – příběh z pol. 90 
let o mladé generaci příznivců klubových taneč-
ních scén s podmanivou hudbou Colourfactory (J. 
P. Muchow), režie: D. Ondříček.

9. 6.  9.00 JAK SE HRAJE JAZZ – přední čeští jazzmani M. 
Ileš (housle), P. Dvorský (kontrabas) a J. Friedl 
(kytara) na praktických ukázkách vysvětlují prin-
cipy jazzové hudby. 

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
3. 6., 10. 6., 24. 6.  20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
5. 6., 6. 6. 16.00 14. KOLO MEZIPODNIKOVÉ BOWLIN-

GOVÉ SOUTĚŽE – 1. liga, 2. liga.
7. 6. 17.00 14. KOLO MBS – 3. liga.
13. 6., 15. 6. 16.00 15. KOLO MBS – 2. liga, 1. liga.
14. 6. 17.00 15. KOLO MBS – 3. liga.
16. 6. 18.00 ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK MBS – slavnostní 

zakončení a vyhlášení výsledků.
25. 6. 10.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ 

JEDNOTLIVCŮ. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2006.
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Od 9. 6. všechny zápasy MS VE FOTBALE na velkoplošné projekci 
pro 100 hostů.

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
1. 6. – 5. 6.    KVALIFIKAČNÍ TURNAJ ME ŽEN ve volejbale.
1. 6.  DĚTSKÝ DEN – open air akce v Městských sadech.
7. 6.  FINÁLE LIGY OPAVSKÝCH ZŠ ve volejbale.
12. 6. – 18. 6.  SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE ČR – basketbal 

muži do 20-ti let.
21. 6.  PŘEBOR OPAVSKÝCH SŠ V BASKETBALE.
PRONÁJEM PRO VEŘEJNOST – basketbal, volejbal, futsal, aero-
bic, aj.
  

SPORTOVNÍ AKCE
 8. 6.  8.30 4. ROČNÍK OLYMPIÁDY TĚLESNĚ POSTIŽE-

NÝCH SPORTOVCŮ. Hody kriketovým míčkem, 
kuželkou, skoky do dálky, běhy, pojezdy mechanic-
kých vozíků, běhy o francouzských holích. ZŠ Eng-
lišova.

10. 6. (9.00–18.00), 11. 6. (9.00–12.00) 
  MISTROVSTVÍ ČR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

v lehké atletice. Tyršův stadion. Info: ivetahendry-
chova@seznam.cz. 

OPAVSKÁ ŠKOLA AIKIDO, Tyršův stadion, B. Němcové 20, 
tel.: 607 985 470, osa@email.cz, www.aikido-opava.cz. Aikido pro 
mládež a dospělé – Út, St, Čt: 19.30–21 h. Nábor nových členů 
probíhá na každém tréninku. 
AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido.goo.cz, 
pondelkova@centrum.cz. SKP Krnovská 69: aikido pro mládež 
a dospělé – Po, St: 20.30–21.30 h. ZŠ Šrámkova 4: aikido pro děti 
od 6 let – Čt: 18–19 h. Nábor nových členů na každém tréninku.
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 17. listopa-
du 2. Bodystyling – St: 9–9.55 h., Út, St, Čt, Ne: 17.30–18.25 h., 
Po, St, Čt: 18.30–19.25 h., Po: 19.30–20.25 h. Step body – Po: 
17.30–18.25 h., Pá: 18.30–19.25 h. Power jóga – St: 19.30–20.25 
h., Pá: 17.30–18.25 h. Body ball – Út: 18.30–19.25 h., Čt: 16.30–
17.25 h.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC, Válečkova 16: 
5. 6. – kurz cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku, 
12. 6. – plavání kojenců, 9. 6. v 11 h. – orientální tance s dítětem 
v náručí, 6. 6. v 11 h. – Laktační liga – poradna pro kojící matky. 
LRC Englišova: 30. 6. od 9.30 do 11 h. – letní kurz plavání rodičů 
s dětmi od 2 do 4 let. Hotel Belaria, Hradec n/Mor.: 28. 6. v 9.30 – 
10.00–10.30 h. – kurz plavání rodičů s dětmi do 1 roku.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další soutěžní křížovku, tentokrát na téma vysvědčení. Pokud chcete získat 
jednu ze tří publikací o Opavě, zašlete nám do 16. června 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 červnové křížovce: Svěřuje se Jirka spolužákovi: „Když budu mít dobré vysvědčení, můžu jet sám na celé 
prázdniny k babičce k rybníku Kačáku. Bude-li vysvědčení horší, tak bohužel…” (Dokončení v tajence křížovky.)

Správné znění tajenky májové křížovky z květnového čísla zní: „Kdo v máji nelenil – brzy se oženil.” Výpravnou publikaci 
o historii Slezského divadla si mohou v redakci Hlásky vyzvednout tito výherci: Rudolf Zákoutský, Opava; Josef Kalivoda, 
Opava 6; Jan Halfar, Opava.
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Komerční banka Vás zve na návštěvu 
do nově otevřené pobočky 

Opava, Olomoucká 38 (v blízkosti Okresního soudu)

Tel.: +420 553 682 530, 553 682 531

Otevírací doba: 
Po, St, Pá: 9.00–12.30, 13.30–17.00

Út, Čt: 9.00–12.30, 13.30–16.00

Můj svět.
Moje banka.

INZERCE

Inzerci na těchto stránkách 
Vám ráda zprostředkuje

Alena Bohatová
tel.: 558 676 782, 

mobil: 775 181 924, 
e-mail: bohatova@consultants.cz
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Rekordních 856 účastníků 
z České republiky, 

Slovenska a Polska přilákal 
letošní Silesia Bike Marathon, 
závod na horských kolech, který 
pořádá BSC Opava. Šestý ročník 
závodu se jel předposlední 
květnovou sobotu.

Tratě 90 km a 55 km zavedly závod-
níky do okolí zámků Raduň, Hradec 
nad Moravicí a v údolí řeky Moravice 
nabídly všem startujícím to nejkrás-
nější z přírodního parku Moravice 
a podhůří Nízkého Jeseníku. Závod 
odstartoval na Horním náměstí pri-
mátor Zbyněk Stanjura. Poprvé v his-
torii závodu startovaly také tandemy 

nevidomých dětí 
(v rámci projektu 
Tandem pro život).

V cíli, v areálu 
U Chovatelů, probí-
hal celý den dopro-
vodný program. Sile-
sia Bike Marathonku 
se zúčastnilo více 
než 130 dětí. Na 
trati dlouhé 90 km 
se stal vítězem 
Tomáš Doležal (Apollo Doldy) časem 
3:55:21,7. Druhý skončil Václav Utí-
nek (DT Swiss Bike Team) a třetí 
Pavel Žák (MXM Hulín). V závodu na 
55 km zvítězil Pavel Čábelický (Maxi-

dek Cannondale) časem 2:23:20,0, 
druhý byl Tomáš Naiser (Bike One 
Opava) a třetí Martin Haman (Maxidek 
Cannondale). Více informací získáte 
na www.bsc.opava.cz.

K
R
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E

O cyklomaraton byl rekordní zájem

Mladí hokejbalisté se stali mistry republiky

Opavský hokejbal si připsal 
obrovský úspěch. Zasloužili 

se o něj mladší žáci SHC, kteří se 
stali mistry republiky. 

Během sezony vyhráli Opavští 18 utkání 
z 24, což je kvalifikovalo do celorepub-
likového semifinále. V něm se ve třech 
skupinách utkala patnáctka nejlepších 

družstev. Opava hrála svou semifinálo-
vou skupinu v Plzni a postoupila do šes-
tičlenného finále v Praze. Ve finálovém 
turnaji pak opavské naděje ani jednou 
nezaváhaly, a když v posledním utkání 
ve finále porazily celek Vlašimi 1:0 po 
samostatných nájezdech, mohla propuk-
nout obrovská euforie. 

Opavští mistři: Jakub Čerevka, Matěj 
Machovský, Martin Uličný, Vojtěch Pal-
cer, Martin Čiháček, Radek Faksa, Václav 
Leso, Patrik Málik, Adam Březina, Mar-
tin Zavřel, Vojtěch Křempek, Jan Šten-
cel, Richard Lichý, Jiří Bašarin, Mar-
tin Pracný, Jonáš Grufík, Jan Staníček, 
Jan Raděvič, Michal Steiner, Pavel Málik, 
Michal Uličný, Tomáš Lamich, Vojtěch 
Řehulka, Jakub Čiháček, Jakub Světlík, 
Matěj Štencel, Adam Poštulka.
Trenéři: Zdeněk Čiháček, Jindřich Korph, 
Radim Badalovský, Libor Steinwirth.
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Olympiáda tělesně postižených 
dětí. Ve čtvrtek 8. června se od 8.30 
hodin na ZŠ Englišova uskuteční 4. 
ročník olympiády tělesně postižených 
dětí. Soutěžit se bude v hodu krike-
tovým míčkem, kuželkou, skoku do 
dálky, běhu, pojezdech mechanických 
vozíků a běhu o francouzských holích.
Rozjezd sezony vodních sla-
lomářů. V posledním dubnovém 
víkendu se na opavském slalomovém 
kanálu uskutečnil 1. a 2. Národní kon-
trolní závod ve vodním slalomu, kte-
rého se zúčastnilo 250 závodníků 
z celé ČR. Závody byly současně i no-
minační na MS juniorů ve slovinském 
Solkanu a ME juniorů a závodníků 
do 23 let v britském Nottinghamu. 
O tyto nominace úspěšně bojovali 
taky závodníci pořádajícího Kanoe 
klubu Opava – Petra Slováková (v so-
botu 1. a v neděli 8.) a deblíři Marcel 

Postřimovský a Daniel Kopťák (v so-
botu 2. a v neděli 6.). Cenné body 
do nominace získali i lonští vítězové 
ČP žáků deblíři Jonáš Kašpar a Marek 
Šindler (v sobotu 13. a v neděli 8.). 
Na nominaci sice nepomýšleli, ale pře-
sto úspěšně bodovali i ostatní členové 
opavského oddílu – Tomáš Urban, 
Matouš Bahenský, Petr Binčík a De-
nisa Foltysová. 
Pohybové skladby 2006. Na konci 
dubna se v opavské víceúčelové hale 
konalo republikové finále poháru Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR 
O nejlepší pohybovou skladbu. Finále 
se zúčastnilo 35 družstev. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích (I. stupeň, II. stu-
peň, SŠ a OU). V I. a II. kategorii zví-
tězila ZŠ Šrámkova, ve II. katego-
rii obsadila 3. místo ZŠ Englišova a ve 
III. kategorii zvítězilo Slezské gymná-
zium. Gymnastky ZŠ Šrámkova si při-

psaly na konto ještě jeden úspěch: na 
MČR v soutěži TeamGym v Brně vybo-
jovaly 2. místo a postupují na Meziná-
rodní festival ve Francii.
Hledá se správce hřiště. Základní 
škola Otická přijme správce hřiště 
na prázdninový provoz (pracovní dny 
9–21 hod.). Bližší informace vám 
sdělí ředitel školy na telefonním čísle 
553 715 803. 
2. Sokolské atletické úterý. Pravi-
delné sokolské atletické úterky na Tyr-
šově stadionu byly 9. května ozdo-
beny kvalitními výkony. Ve skoku 
o tyči mužů zvítězil Jan Kudlička výko-
nem 510 cm, skok o tyči žen vyhrála 
juniorka Patrycja Moskala z pol-
ské Ustroně výkonem 342 cm před 
domácí juniorkou Kateřinou Musilo-
vou. Sezonu výborně zahájil domácí 
sprinter Petr Vaněk v osobním rekordu 
na 200 m časem 22,36 s.

Předposlední 
květnovou sobotu 
se protnuly cesty 
účastníků Silesia 
Bike Marathonu 
a stovek vodáků, 
kteří ve stejný den 
sjížděli Moravici. 
Foto: Jan Šindler

Hokejbaloví mistři 
republiky z Opavy. 

Foto: SHC Opava
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„Úžasné a neuvěřitelné.” 
Takovýmito slovy hodnotili 

členové Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska 
právě opravované prostory 
opavského kostela svatého 
Václava a zájem města tento 
kostel opravit. Sdružení bylo 
v Opavě na studijní návštěvě.

Neskrývaný obdiv a respekt dával znát 
předseda sdružení a kroměřížský mís-
tostarosta Petr Sedláček. „Je úžasné, 
co Opava dokázala, na čem pracuje. 
Opravdu, je to neuvěřitelné,” hodno-
til záchranné práce v kostele předseda 
Sedláček. „Víme, co to obnáší, a o to 
více na to koukáme. Je to kus práce 
a je obdivuhodné, že se na tom zastu-

pitelé dohodli. Byla by škoda, kdyby 
byl takový objekt demolován,” dodal. 
„Jsem rád, že to směřuje i k využití 
alternativní kultury. Navíc je dobré, 
že kostel už nepotřebuje nějaké další 
zásadní provozní náklady,” pozname-
nal Sedláček. Výpravě se líbila i další 
navštívená místa (např. Městský dům 
kultury Petra Bezruče) a město chválili 
i jako celek.

V kostele sv. Václava letos probí-
hají konzervátorské a restaurátorské 
práce, které směřují k jeho záchraně 
a dalšímu využívání. Nedojde-li k ne-
čekaným komplikacím, mohl by být 
kostel slavnostně otevřen na podzim. 
Po otevření by se v něm mohly pořá-
dat kulturní či společenské akce.

Sdružení historických sídel ČMS má 
zhruba dvě stovky členů. Jejími členy 
jsou zástupci měst a obcí, ve kte-
rých jsou významné kulturní památky. 
Sdružení se soustřeďuje na ochranu 
kulturního dědictví a mimo jiné orga-
nizuje známé Dny evropského dědic-
tví.
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Dětský den mezi skauty. V rámci 
oslav Dne dětí pořádají opavští 
skauti zábavné odpoledne se spous-
tou her a soutěží. Přichystány budou 
například lanové překážky, občerst-
vení pro děti i jejich rodiče a sladká 
odměna. Akce se uskuteční v so-
botu 3. června od 13 do 17 hodin na 
dvoře Skautského domu na ulici Na 
Nábřeží 4 a v přilehlém parku. 
Opavská dětská píseň. Umě-
lecká agentura Karla Kostery pořádá 
16. června ve Sněmovním sále mino-
ritského kláštera setkání dětských 
pěveckých sborů pod názvem Opav-
ská dětská píseň, které se usku-
teční pod záštitou primátora Opavy 
Zbyňka Stanjury. V 10.30 hodin pro-
běhne výchovný koncert pro opavské 
školy, hlavní koncert pro veřejnost 
pak v 17 hodin. 
Promenádní koncerty 2006. Tak 
jako každé léto – již více než potři-
cáté – jsou pro občany města při-
praveny pravidelné nedělní prome-
nádní koncerty dechových hudeb. 

Počínaje 26. červnem a konče 10. 
zářím se za příznivého počasí na Pta-
čím vrchu bude konat koncert decho-
vého orchestru. Začátek je vždy v 10 
hodin. Pořadatelem je statutární 
město Opava a Středisko volného 
času Opava.
Talentové zkoušky na CSVŠ. Cír-
kevní střední varhanická škola 
v Opavě na Beethovenově ulici 
(od 1. 9. šestiletá Církevní kon-
zervatoř Opava) pořádá ve středu 
21. června od 9 hodin talentové 
zkoušky pro zájemce o studium ve 
školním roce 2006/2007 v oboru 
Hudba (hra na varhany, na kla-
vír, řízení sboru, zpěv). Studenti 
budou moci získat také absoluto-
rium, a to po dokončení šestého roč-
níku. Více informací naleznete na 
www.csvs-opava.cz nebo na telefon-
ním čísle 553 714 257. 
Talentové zkoušky na ZUŠ. 
Základní umělecká škola Opava, 
Solná 8 zve děti i studenty se 
zájmem o výtvarnou tvorbu na talen-

tové zkoušky pro školní rok 2006/
2007, které se budou konat každou 
červnovou středu od 14 do 18 hodin 
v učebně č. 4 ve II. patře. V průběhu 
studia se žáci seznámí s různými 
technikami a výtvarnými postupy. 
Připravujeme studenty ke studiu 
na střední a vysoké školy s výtvar-
ným zaměřením a do výuky zařa-
zujeme moderní výukové postupy 
inspirované moderním a soudobým 
uměním. Bližší informace na tele-
fonním čísle 553 714 526 nebo na 
zusopavasolna@quick.cz.
Den dětí na „Majáku”. Základní 
škola na ulici Dvořákovy sady 4 
pořádá v sobotu 3. června ve spo-
lupráci s organizacemi Modrá kočka 
a Eurotopie u příležitosti oslav 
Dne dětí Hradní slavnosti v areálu 
„Majáku” v Brance u Opavy. Akce je 
věnována dětem s různým handica-
pem a dětem ze sociokulturně zne-
výhodněných rodin. Budou pro ně 
připraveny zajímavé soutěže, šermíř-
ské zápasy, projížďka na koních.

Členové Sdružení 
historických sídel 

ČMS si prohlíží 
opravy v kostele 

sv. Václava. 
Foto: Jan Šindler

Kostel sv. Václava? Úžasná památka

Chodníčky 
k domovu
Ve dnech 17. až 19. června se v Opavě 
uskuteční 20. ročník regionálního náro-
dopisného festivalu Chodníčky k do-

movu. Pro milovníky folkloru je připra-
ven bohatý program nejen v Opavě, 
ale také v Hradci nad Moravicí. V so-
botu 17. června bude festival zahájen 
průvodem a poté programem na Dol-
ním náměstí. V neděli 18. června se od 
10 hodin soubory se svým programem 
přesunou na nádvoří Červeného zámku 

do Hradce nad Moravicí. V pondělí 19. 
června v 10 hodin se ve Slezském diva-
dle uskuteční koncert Chodníčky k do-
movu pro školy i pro veřejnost. Hosty 
letošního festivalu budou národopisné 
soubory z Polska, Dánska a z regionál-
ních oblastí Moravy a Slezska. Pořada-
telem je Středisko volného času Opava.
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Netradiční oslava Dne dětí, 
která je určena všem bez 

rozdílu věku. To je druhý ročník 
multižánrového hudebního 
festivalu Rock for Children, jehož 
dějištěm bude areál Mendelova 
gymnázia. Akce začne v sobotu 
10. června ve 13 hodin.

Akce se liší od dalších oslav dětského 
dne tím, že není určena jen mladším. 
Jak praví motto festivalu: „Všichni jsme 
uvnitř dětmi.” Letos na festivalu vystoupí 
nejen tuzemské, ale také zahraniční 
kapely. Za všechny například Kuličky 

štěstí (Ostrava), Živé kvety (Bratislava) 
nebo Edward Powell Band (Kanada).

Oproti loňskému ročníku přibylo ještě 
několik doprovodných akcí. Jsou jimi 
hudební filmy a přednášky, které se 
budou konat od 5. do 9. června v bu-
dově Mendelova gymnázia a jsou 
zdarma přístupné veřejnosti. Můžete 
se tak třeba těšit na přednášku Jiřího 
Siostrzonka a Aleše Koudely, vyhlá-
šení vítězů soutěže o nejlepší student-
ský film, filmy Hair či The Wall nebo na 
malý ukázkový workshop s jazzmanem 
Mario Ilešem a jeho kolegy. 

Pořadatelem zůstalo stejně jako loni 
právě Mendelovo gymnázium společně 
se střední průmyslovou a uměleckou 
školou. „Na realizaci se podílejí z velké 
části také sami studenti, kteří zajišťují 
propagaci, prodej vstupenek, dokumen-
taci a další,” uvedla hlavní organizátorka 
Gabriela Onderková. Další informace 
a kompletní program celého festivalu 
naleznete v kulturním přehledu Hlásky, 
na plakátech a na internetové adrese 
www.rfch.xf.cz, na které můžete také 
až do 9. června hlasovat v anketě o nej-
lepší plakát. Vstupenky na festival jsou 
v předprodeji ve Sluně.

Začíná druhý ročník festivalu Rock for Children

První letošní noční jízda 
Opavou a hned rekordní 

počet účastníků. Více než 
třistapadesátihlavý bruslařský 
had se předposlední květnovou 
sobotu v devět hodin večer 
vydal na cestu městem 
a dvanáctikilometrovou trasu 
zvládl zhruba za hodinu 
a půl. Navázal tak na loňské 
průkopnické noční jízdy.

První jízdě předcházel doprovodný pro-
gram (například vystoupení Lenky 
Buchcárové, evropské šampionky ve 
freestyle slalomu). Pořadatelé před 
startem projížďky napočítali 344 účast-
níků, někteří další si však nevyzvedli 
kontrolní číslo. Bruslařská kolona se 
za asistence strážníků městské poli-
cie vydala na známou trasu z Hor-
ního náměstí po Pekařské do Kateři-
nek, poté po ulici Vrchní a Fügnerově 
k řece Opavě, dále okolo vlakového 
nádraží do Kylešovic a zpět přes Kyle-
šovský kopec do centra města. Po celé 

trase postávaly hloučky diváků, které 
akce přivábila.

Noční jízdy připravuje Univerzitní spor-
tovní klub Slezské univerzity v Opavě 
a agentura SportovniKurzy.cz (na 
webové stránce agentury můžete najít 

i informace o kurzech bruslení). Akci 
podporuje opavský magistrát. Letos 
se předběžně počítá s dvaceti vyjížď-
kami. Sraz účastníků je vždy v sobotu 
od 20.30, vyjížďka samotná začíná 
v 21 hodin. V případě deště pořadatelé 
vyjížďku ruší.

Začalo noční bruslení

První letošní noční 
jízda bruslařů 
Opavou přilákala 
rekordní počet 
účastníků. 
Foto: Jan Šindler

Představení pouličních divadel, pouličního jazz-bandu 
a především koncert skvělé francouzské skupiny Ser-
gent Pépére. To jsou jen tři z mnoha dalších lákadel, která 
najdete na prodejních a prezentačních trzích Chráněných 
dílen sv. Josefa v Opavě. Trhy se budou konat 23. června 
od 13 hodin na Dolním náměstí a připravila je pro vás 
opavská Charita a Model Obaly. Chráněné dílny vám před-
vedou a nabídnou své výrobky z keramiky, textilu i ze 
dřeva. Od 13 hodin potkáte na náměstí pouličního flašine-
táře, harmonikáře i flétnistu, rozmotáte hadí ženu a malíř 
vám namaluje rychlý portrét. Můžete zhlédnout vystoupení 
divadla Trakař, marionet, jazzového street-bandu, kouzel-
níka, fakíra i bublináře. Přijede i dětský kolotoč. V 19 hodin 
vystoupí francouzská kapela Sergent Pépére.

Červnové trhy 
s Sergentem Pépérem

Hoštičtí slavili třicetileté 
výročí školy
Malohoštická základní a mateřská škola si připomněla 
třicetileté výročí existence. Výročí oslavila dvojnásobně 
vyprodanou školní akademií. „Celou akci mohu hodnotit 
jen v superlativech. Děti byly zcela přirozené a potěšil 
mě i patřičný zájem rodičů a veřejnosti,” ocenil slavnost 
náměstek primátora Václav Klučka. Společně s ním se 
akce účastnil i další náměstek Jan Mrázek. Školáci uctili 
oslavy například dramatizací pohádky Tři medvědi, čer-
tovským muzikálem, tanečními vystoupeními. Budova 
malohoštické školy byla postavena v akci „Z” před 30 
roky. Už před 170 lety byla v Hošticích zřízena obecná 
škola. Vůbec první zmínka o škole pochází dokonce až 
z roku 1736, kdy ještě škola patřila řádu klarisek.
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Opavští cheerleaders se 
protančili mezi českou 

elitu. Poprvé se vydali na 
mistrovství České republiky 
a hned si z něj odváží titul. 
Předposlední květnový víkend 
si tak nadělili předběžný dárek 
k zářijovému desetiletému 
klubovému výročí. 

„Celý tým odvedl skvělou práci, a to 
navzdory těžším tréninkovým pod-
mínkám,” radovala se trenérka Pavla 
Banašová. „Vyhráli jsme o dost bodů, 
to jsem vůbec nečekala. Hala byla 
téměř naplněná, panovala tam skvělá 
atmosféra a diváci nám fandili,” 
dodala.

Roztleskávačky se přihlásily do dvou 
soutěžních kategorií. V kategorii dance 
si ještě sedmým místem spíše ohledaly 
sportovní halu. V nové kategorii MIX, 
která v sobě skrývá kombinaci nej-
různějších roztleskávačských doved-
ností, však už zacinkalo zlato. V této 

disciplíně soutěžily za Opavu společně 
dívky s opavskými roztleskávači. 

Opavští cheerleaders jsou veřejnosti 
známí především z basketbalových 
a volejbalových utkání, hostovali však 
například i na exhibici fotbalistů SFC. 

„Pro nové adepty a adeptky máme 
stále dveře otevřené a můžou se prů-
běžně hlásit (sk.cheerleaders.opa-
va@seznam.cz, 775 227 322). Chtěli 
bychom příští rok navázat na letošní 
úspěch, a tak bychom přivítali i tre-
nérku na akrobacii,” uzavírá Banašová.
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Opavští juniorští squashisté 
zlatí. Čtyři zlaté medaile si z le-
tošního Mistrovství ČR juniorů ve 
squashi odvezli junioři z opav-
ského AB Squash Centra. Tým pod 
vedením Romany Adámkové získal 
téměř polovinu ze všech nejcenněj-
ších kovů. Titul mistra republiky pro 
rok 2006 získali ve svých kategori-
ích – Anna Klimundová G15, Daniel 
Mekbib B15, Petr Paleta B13 a Pavla 
Bérešová G11. Titul 1. vicemistryně 
republiky získaly Anna Klimundová 
v kat. G17 a Hana Makovická v kat. 
G13. Druhou vicemistryní republiky 
v kat. G11 se stala Veronika Kozá-
ková. Mistrovství se konalo v polo-

vině května v pražském Hector – 
Sport Centru. 
Kudlička splnil další limit na MS 
juniorů. Opavská atletická naděje 
Jan Kudlička splnil další limit na MS 
juniorů v atletice. Na Mistrovství 
Moravy ve víceboji, které se v po-
lovině května konalo v Olomouci, 
svými 7147 body překonal osobní 
a pokořil okresní rekord. Ve skoku 
o tyči opět překonal limit (tentokrát 
výkonem 512 cm) a i v dalších dis-
ciplínách potvrdil výbornou formu: 
100 m – 11.42 proti větru 1.6 m/s, 
dálka 695 cm, koule 11.69 m, výška 
196 cm v dešti, 400 m – 51.98 s, 
110 m překážek – 15.47 s, disk – 

35.36 m, oštěp – 45.76 m a 1500 m 
– 4:43,71. Limit mají zatím splněn 
čtyři atleti. Dalšími aspiranty jsou 
i atleti Jakub Holuša a Petr Vaněk 
ze sokolské sportovní základny.
Neckyáda ve Vávrovicích. 
SDH Vávrovice a TJ Sokol Vávro-
vice pořádají 24. června 7. Necky-
ádu na řece Opavě. Sraz a prezen-
tace plavidel bude ve 12.45 hodin 
u mostu v Držkovicích, start bude 
ve 13 hodin. Zhruba od 14 hodin, 
začne v areálu Sokolovny ve Vávro-
vicích zábavné odpoledne spojené 
s vyhodnocením nejlepších plavidel. 
Ve 20 hodin se v areálu Sokolovny 
uskuteční taneční zábava.

Opavané získali titul

Grand Prix Pepa: zlatý prsten pro Potockého

Přehlídku prvotřídních 
kulturistů a kulturistek 

sledovalo v polovině května 
vyprodané Slezské divadlo. 
Z letošního ročníku si ceny pro 

absolutní vítěze 
odvezli Polák 
Jakub Potocký, 
Gabriela 
Kubešová 
a Slovák Luboš 
Maliňák.

Nabitá kulturistická 
soutěž nabídla zají-
mavé a dramatické 
momenty, a to pře-
devším v katego-
rii do 90 kilogramů. 

Polák Potocký se totiž vypořádal jak 
s evropským vicemistrem Peterem 
Tatarkou, tak i ambiciózním chorvat-
ským borcem Antonio Furičem. V už-
ším souboji pak obstál i proti vítě-

zům dalších dvou kulturistických 
kategorií.

Do finálových bojů zasáhl i opav-
ský závodník. V kategorii do 80 kg se 
dařilo Markovi Zatloukalovi, který za 
sebou nechal šest zahraničních sou-
peřů a obsadil čtvrté místo. 

V mužských fitness kategoriích domi-
novali mistr Evropy Luboš Maliňák 
(absolutní vítěz fitness a vítěz body-
fitness) a vicemistr světa František 
Bartoš (vítez fitness). V nejpočet-
nější kategorii – ženském bodyfit-
ness – si vítězství vybojovala vice-
mistryně světa Gabriela Kubešová, 
v kategorii fitness zaujala nejvíce 
Dagmar Pasterňáková.

Tři z vítězů: s č. 36 
Slovák Peter Ko-
koška (do 80 kg), 
absolutní vítěz 
a vítěz kategorie 
do 90 kg, Polák 
Jakub Potocký, 
a vítěz nad 90 kg, 
Slovák Luboš 
Turčina. 
Foto: archiv

Opavské roztleská-
vačky a roztleská-
vači s mistrovským 
pohárem. 
Foto: SK Cheerlea-
ders Opava


