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Léto v Opavě
Na jaké kulturní, zábavné či sportovní akce se 
můžete těšit, pokud budete trávit léto ve městě.

 strany 6–7
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Ptáci na Ptačáku
Tři obří ptáci obsadili Ptačí vrch. Co o nich říká 
jejich stvořitel, sochař Kurt Gebauer?

 strany 10–11

Opava se vrací do druhé ligy
Opavský fotbalový klub se vrací do důstojnějších 
fotbalových vod. Druholigovou licenci koupil od 
Kroměříže. 
 strana 20

Cena Petra Bezruče
Letošní Cena Petra Bezruče poputuje do zámoří 
za opavským rodákem Radimem Zenklem. Man-
dolínistou a multiinstrumentalistou, který patří 
v Americe k muzikantské špičce. strana 5

Den pro Charitu
Fotostrana z velkého jarmarku na pomoc opav-
ské Charitě.

  strana 16
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Výstava Absolventi ITF 1991–2006
Výstava fotografií absolventů opavského Insti-
tutu tvůrčí fotografie dokazuje, proč patří Insti-
tut k uznávaným fotografickým školám.
Foto: Ivan Fleischer strana 18
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Týden divů slaví třiatřicátiny
Recesisté slaví kulaté výročí. Jejich týdenní 
recesistické a sportovní hry nazvané Týden divů 
proběhnou po třiatřicáté. 
Foto: archiv Libora Langra strana 9

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Naše město ozdobilo nové sousoší. Z Ptačího vrchu 
na nás shlížejí tři obří bronzoví ptáci. Jejich tichý roz-
hovor nese tvůrčí rukopis předního českého sochaře, 
profesora Kurta Gebauera. Je to jeho druhá socha, 
kterou pro město připravil. Vypadá to, že jeho Ptáci se 
stávají novou a oblíbenou zastávkou na procházkách 
parkem. Vypadá to, že plastiky výrazně oživily park 
i Ptačí vrch. 

Opava po dvou letech opět udělí Cenu Petra Bezruče. 
Cenu za významný kulturní počin nebo dlouholetý kul-
turní přínos. Zastupitelé se rozhodli pro opavského 
rodáka Radima Zenkla, který si podmanil coun-
try a bluegrassový muzikantský svět. Jeho jedinečná 
technika hry na mandolínu mu získala v zámoří obrov-
ské uznání. Teď ho chceme ocenit i my.

Předprázdninové téma Hlásky jsme věnovali akcím, 
které pro vás na léto připravilo město a další organi-
zace. Opavské kulturní léto je směsice, která by měla 
přispět k oživení města navzdory prázdninám a letním 
dovoleným. Měla by trošku oživit dobu, kdy si prázd-
niny vybírá divadlo a řada společenských či hudebních 
klubů.Některé akce připravila přímo radnice, dalším 
organizacím chceme vytvořit takové podmínky, aby 
pro ně bylo pořádání akcí co nejsnazší. Už v červnu 
jste mohli na Dolním náměstí posedět při Dni evrop-
ské hudby, podívat se na festival Chodníčky k domovu 
či pozorovat pouliční umělce na jarmarku Den pro 
Charitu. 

Prvního července se na Hlásku vrátily městské zvony. 
Jejich návrat posvětil opavský děkan Pavel Cieslar. 
V polovině července pak uložíme do tubusů soudobé 
fotografie a písemné dokumenty ze života města. 
Dokumenty pro ty, kteří zde budou žít za desítky let.

Jednou nejvýznamnějších kulturních událostí součas-
nosti je výstava absolventů Institutu tvůrčí fotografie. 
Institut má velmi dobré jméno nejen v České repub-
lice, ale i v okolních zemích. Výstava Absolventi uka-
zuje proč.

Opavský fotbalový klub se po záchraně z propasti, do 
které fanoušky a fotbalisty poslali předchozí majitelé, 
vrací na důstojnější sportovní místo: do druhé fotba-
lové ligy. Klub si vybral nejvýhodnější z nabídek a klu-
boví sponzoři – nikoli město – pak licenci zaplatili.

V časopise připomínáme i ku-
latiny největší opavské rece-
sistické akce. Týden divů má 
třiatřicáté narozeniny a mů-
žete se podívat, jak to vypa-
dalo v dobách, kdy k před-
volání na výslech na Sbor 
národní bezpečnosti sta-
čilo jen to, že se studenti při-
šli v nezvyklých kostýmech 
pobavit na náměstí.

Věříme, že i tentokrát vás 
bude barevná Hláska o bílé 
Opavě úspěšně provázet 
celými prázdninami.

Zbyněk Stanjura
primátor
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Zastupitelé schválili závě-
rečný účet. Na posledním červno-
vém zastupitelstvu schválili politici 
závěrečný účet města za rok 2005. 
Občané města k účtu nevznesli žádné 
výhrady, finanční výbor doporu-
čil účet schválit podle návrhu měst-
ské rady. Celkové výdaje města činily 
1,081 mil. korun, celkové příjmy pak 
1,185 mil. korun.
Volby do Poslanecké sněmovny 
PČR v Opavě. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
proběhly 2. a 3. června. Na území sta-

tutárního města Opavy odevzdali voliči 
v 58 okrscích celkem 30.347 platných 
hlasů. Volební účast byla 62,48 %. 
Nejvíce hlasů získala ČSSD (11.400), 
poté následovala ODS (10.056), KSČM 
(3303), KDU-ČSL (2197) a Strana 
zelených (1600). Ostatní strany měly 
méně než 600 hlasů. 
Uzavření předprodeje jízde-
nek MDPO. Od 3. do 31. července 
bude z důvodu rekonstrukce uza-
vřen předprodej jízdenek na Hor-
ním 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. 
Opavská MHD o prázdninách. 
Jako každý rok bude v době let-
ních prázdnin platit omezený jízdní 
řád MHD. Jízdní řád trolejbusových 
linek se nemění, nebudou však jez-
dit linky 202, 204, 205 a 210. U au-
tobusů budou změny na linkách 
211, 212, 215, 217, 218, 219 a 226. 
Jízdní řád o sobotách a nedělích se 
nemění. Více informací a jízdní řády 
naleznete na www.mdpo.cz nebo 

Tři městské zvony, které 
opustily radniční věž v rámci 

rekonstrukce Hlásky, se vrátily 
zpět. Před jejich vyzdvihnutím 
je první červencový den vysvětil 
opavský děkan Pavel Cieslar.

Dva zvony odlité počátkem sedmnác-
tého století a jeden odlitý na konci 
devatenáctého století byly z věže sun-
dány druhou dubnovou sobotu, aby 
mohla být narovnána a opravena špička 
radnice. Zvony byly uloženy do měst-

ského depozitáře a zkontrolovány zvo-
nařem.

V současné době prochází Hláska 
zásadní rekonstrukcí. Opravuje se 
fasáda, špička věže a pokrývá střecha. 
Barvu fasády vyberou zástupci města 
podle zkušebních vzorků. Oprava by 
měla skončit na přelomu léta a podzimu.

V polovině července uloží město do 
věžní báně soudobé dokumenty. Z fo-
tografií a písemných záznamů by mělo 

být jasné, jak se v Opavě na počátku 
třetího tisíciletí žilo. Město vloží do 
tubusů regionální noviny a časopis 
Hláska, katalogy významných kulturních 
akcí (Další břehy, Bezručova Opava…), 
jídelní lístky některých opavských 
restaurací, městský rozpočet, městské 
pamětní medaile, fotografie z rekon-
strukce Hlásky, fotografie z významných 
soudobých událostí (návštěva belgic-
kého královského páru v Opavě apod.), 
fotografii městských radních a zastupi-
telů atd.

Vysvěcené zvony se vrátily na Hlásku

Jeden rok město opraví lidem 
chodníky. Druhý rok přijde 

společnost, která potřebuje na 
ulici něco opravit, a spravené 
chodníky znovu rozkope. 
Hloupost? Nejen. Je to především 
zbytečné vyhazování peněz 
a ztracený pracovní čas. A právě 
tomuto hodlá vedení města učinit 
přítrž. 

Takovouto situaci prožili lidé z Mend-
lovy či Zukalovy ulice. Technické služby 
zde loni opravily chodníky. Letos jsou 
opravené chodníky rozkopané, pro-
tože Severomoravské vodovody a kana-
lizace se rozhodly, že zde vymění nevy-
hovující vodovodní přípojky. Znamená 
to, že se město špatně domluvilo s Sm-
Vakem a nesjednotilo termíny? Nikoli. 
Vina je zcela na straně SmVaku a město 
má písemné dokumenty, které to jed-
noznačně dokazují. Nyní město jedná 
s SmVakem o tom, aby se SmVak tako-
výchto hrubých chyb už nedopouštěl. 
„O sladění termínů jednáme s firmami od 
roku 1999. A s většinou firem jsme se 
rozumně dohodli. Ale s SmVakem pro-
blémy neustále přetrvávají a Mendlova 
není jediný případ,” uvedl náměstek pri-
mátora Pavel Mališ. 

Hrubá chyba SmVaku
Před opravami chodníků na Mendlově 
ulici se opavské technické služby SmVaku 
zeptaly, jestli bude v blízké budoucnosti 
něco na ulici opravovat. SmVak městu 

vzkázal, ať mu dá město čtyři týdny před 
začátkem oprav vědět. Radnice záměr 
oznámila dokonce dva měsíce dopředu, 
ale z SmVaku nejen že nepřišlo žádné 
varování, ale firma na oznámení vůbec 
nereagovala. Přitom výměny přípojek se 
plánují dlouhodobě dopředu.

Letos město SmVaku oznámilo, že bude 
ve stejných místech opravovat asfaltové 
koberce, a to opět s dvouměsíčním před-
stihem. Náhle a nečekaně, bez řádného 
oznámení úřadům, přišli na ulici dělníci 
vyslaní SmVakem a pustili se do výměny 
přípojek. Teprve týden poté, co se pus-
tili do oprav, přišla na magistrát žádost 
o povolení! „Navíc nás požádali o vstup 

na vozovku, ale nikoli chodníky. Namísto 
toho vstoupili i na opravené chodníky 
a rozkopali je,” zlobí se na firmu náměs-
tek Mališ. 

Vedení města takové chování rozzlo-
bilo a primátor Zbyněk Stanjura pozval 
do Opavy ředitele SmVaku, aby se s ním 
dohodl, jak jednou a pro vždy vyře-
šit takováto porušování pravidel. „Zahá-
jili jsme správní řízení s SmVakem. Gene-
rální ředitel SmVaku nám slíbil, že udělá 
vše, aby se taková situace už neopako-
vala,” komentoval jednání primátor Zby-
něk Stanjura. Všechny současné náklady 
spojené s hrubou chybou musí SmVak 
zaplatit ze svého.

Radnice bojuje proti zbytečnému rozkopávání chodníků

Město 
Opava 

a Konfe-
derace 
politických 
vězňů 
uctily 
21. června 
památku 
popra-
veného 
generála 
Heliodora 
Píky. 
Foto: archiv MMO
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Mandolínista světové 
extratřídy, veličina, kterou 

ctí i zaoceánská muzikantská 
komunita. Opavský rodák 
Radim Zenkl bude letošním 
držitelem nejvyššího městského 
kulturního ocenění, ceny Petra 
Bezruče. Jeho kandidaturu 
nejdříve podpořili městští 
radní a následně ji schválili 
i zastupitelé na červnovém 
zastupitelstvu. „Tato cena je pro 
mě pocta a návrh na její udělení 
mě velmi příjemně překvapil. Rád 
bych si ji přijel převzít,” reagoval 
na nominaci Zenkl.

Radim Zenkl je jedním z Čechů, kte-
rému se podařilo ve svém oboru 
dobýt Ameriku. Do roku 1989 si zís-
kal hudební renomé v Česku. V roce 
1987 získal ocenění pro nejlepšího 
českého mandolínistu a v roce 1988 
vyhrál se skupinou Tyrkys nejvýznam-
nější trampskou, folkovou a country 
soutěž Porta. V roce 1989 emigroval 
do Ameriky. Začínal znovu od nuly, ale 
postupně si získal jméno i tam. 

Renomé získal nejen svými hudebními 
nahrávkami, koncerty po celém světě, 
pedagogickou činností, ale také nová-
torskou interpretační technikou, kterou, 

jak píší muzikologové, revolučně rozšířil 
technické a výrazové prostředky man-
dolíny jako sólového nástroje.

První červnový den odehrál před bez-
nadějně vyprodaným sálem loutkového 
divadla koncert pro Opavu. (Loutkové 
divadlo si Radim Zenkl vybral sám, 
jako místo, které měl v dětství velmi 
rád.) 

Mezi posledními držiteli Ceny Petra 
Bezruče byli opavský klavírní talent 
Lukáš Vondráček a držitel mnoha cen 
ze světových filmových festivalů, reži-
sér Bohdan Sláma.

vám je poskytnou na telefonním čísle 
553 759 050.
Končí konkurs na ředitele divadla. 
Během prázdnin by měl být znám nový 
ředitel Sle zského divadla. Výběrová 
komise na konci června městu doporu-
čila nejvhodnějšího kandidáta a měst-
ská rada se bude návrhem zabývat na 
svém zasedání. 
Mobilní sběr plastu a papíru na 
Kylešovském kopci a okolí. V loň-
ském roce zahájilo město mobilní sběr 
tříděných odpadů na Kylešovském 
kopci a okolí. Svoz plastu a papíru bude 

pokračovat i letos a v příštím roce každý 
druhý čtvrtek v měsíci v těchto termí-
nech: 13. 7., 10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 
11., 14. 12., 11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 
10. 5. a 14. 6. od 7.30 do 12 hodin. 
V tuto dobu můžete pytle s odpadem, 
které nesmí zasahovat do komunikace, 
umístit před svými domy. V případě 
zájmu si pytle opět můžete vyzvednout 
na odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady, 
Mezi Trhy 2, první patro (zvýšené). 
StOpu opustil její zakladatel. Dne 
15. května ve věku 95 let zemřel Josef 

Rožnovský, zakladatel Vlastivědné 
vzdělávací společnosti Stará Opava 
a čestný člen výboru. V únoru roku 
1990 shromáždil skupinu pamětníků 
a vlastenecky smýšlejících Opavanů, 
aby jim přeložil program k poznávání 
historie našeho starobylého města. 
Díky jeho aktivitě mohli členové StOpy 
mezi sebou přivítat odborníky z růz-
ných oborů i pedagogy opavské univer-
zity a po dlouhých 16 let si rozšiřovat 
své vědomosti. Pokračování v jím zapo-
čaté činnosti bude nejlepším uctěním 
jeho památky.

Cena Petra Bezruče míří
k Radimu Zenklovi

Mandolínista 
a multinstrumen-

talista Radim 
Zenkl (vlevo) s ky-
taristou Michalem 

Hromčíkem při 
koncertu v opav-
ském loutkovém 

divadle.

Foto: Jan Šindler
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Léto ve městě: co na vás ček
Jaké bude letošní léto ve městě?
Na jaké společenské, kulturní či sportovní akce budete moci vyrazit? Oproti létům předchozím, kdy 
centrum zelo spíše prázdnotou a jen psi se tloukli o chládek nebo naopak běhali za každým paprskem, 
by se toho ve městě přeci jen mohlo dít více.

Radnice by se chtěla od 
letošního roku intenzivněji 

podílet na oživení léta ve 
městě. Pro letošní – zkušební 
– rok připravila několik akcí. 
Kromě nich chce ale ještě 
usnadnit pořádání akcí různým 
jiným organizátorům. „Opava 
připravila na léto několik 
zajímavých zábavných pořadů, 
jejichž cílem je především 
zatraktivnění a oživení centra 
města v průběhu letní sezóny,” 
říká vedoucí odboru prezentace 
Jana Mrkvičková.

Soubor akcí nazvaný Opavské léto 
zábavy je odpovědí na přání, která 
odbor prezentace dlouhodobě dostá-
val. „Na nedostatek programu v cen-
tru města v průběhu léta upozorňovali 
nejen občané, ale také turisté, kteří 
Opavu v létě navštěvují,” uvedla Jana 
Mrkvičková.

Jednou z viditelných změn v centru 
města je pódium na Dolním náměstí. 
V červnu ho už města využilo například 
pro festival Evropský den hudby, fes-
tival Chodníčky k domovu a využil jej 
i charitní jarmark pro koncert francouz-
ské kapely Sergent Pépér. „Toto pódium 
je na náměstí od června a bude zde 
stát až do konce září. Využívat ho bude 
nejen město, ale i pořadatelé dalších 
zajímavých pořadů,” konstatovala Jana 
Mrkvičková.

Olomoucký příklad
Městem, ze kterého si Opava může 
částečně brát příklad a které v létě 
žije bohatým kulturním životem, je 
například Olomouc. Hanácké centrum 
letos pořádá už 14. ročník Olomouc-
kého kulturního léta. Jeho organizá-
toři chtějí přes léto vyplnit dobu, kdy 
si berou prázdniny divadla a místní 
kluby. 

Organizátoři léta pořádají obvykle dvě 
až tři divadelní představení, několik 
koncertů, výstav. Letos například kon-
cert Moravské filharmonie, Ester Kočič-

kové či skupiny Buty. Z výstav počítají 
například s výstavou soudobé finské 
fotografie.

Na akci se menším dílem podílí tamější 
radnice a Olomoucký kraj. Na většinu 
akcí je potřeba zakoupit vstupenku. 
Odhady nákladů na olomoucké léto se 
pohybují okolo 1,5 milionu korun.

Opavské léto zábavy
Kromě už proběhlých červnových akcí 
připravila opavská radnice na prázd-
niny pětici dalších velkých akcí. Na 
akce město vyčlenilo zhruba 300 tisíc 
korun.

Letošní mistrovství světa ve fotbale se 
snad ve všech moravských a slezských 
městech muselo obejít bez velkoploš-
ného promítání na náměstích. Náklady 
na takovou projekci totiž vinou součtu 
licenčních poplatků, licenčních podmí-
nek a nákladů za LCD obrazovku vyšpl-
haly až k tři čtvrtě milionu korun za 
jeden zápas. Takové peníze nechtěly 
města logicky platit.

Vzhledem k tomu, že finále mistrov-
ství světa proběhne bez účasti čes-
kého týmu a ve večerních hodinách, 
bude možné využít k projekci mnohem 
levnější promítačku a náklady budou 
zhruba dvacetkrát nižší. Na vrchol nej-
většího fotbalového svátku se tak 
můžete přijít podívat v neděli 9. čer-
vence (20.00 hod.) na Dolní náměstí. 

V sobotu 22. července přichys-
talo město Sportovní den. Na Hor-
ním náměstí si budete moci zahrát fot-
bal na nafukovacím hřišti či vylézt na 
umělou lezeckou stěnu. Děti si budou 
moci zajezdit na dopravním cyklistic-
kém hřišti.

Nevyšlo vám to letos k moři a toužíte 
po plážích? Letos se jich můžete dočkat 
i ve městě. Ve čtvrtek 3. srpna se roz-
prostře tichomořská pláž na Ostrožné 
ulici v rámci akce Havaj na Ostrožné.

V pátek osmnáctého srpna můžete 
vyměnit televizi za letní kino a zajít se 
pobavit na Dolním náměstí. Promítání 
filmu, jehož titul město ještě s předsti-
hem sdělí, začne ve 21. hodin.

S prázdninami se můžete rozlou-
čit první zářijový den u hudby a vína. 

Číslo 7 | červenec–srpen 2006
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Opavské léto zábavy
Akce Místo Datum

Projekce finále MS ve fotbale Dolní nám. Neděle 9. 7., 20:00
Sportovní den Horní náměstí Sobota 22.7., 9.00
Havaj na Ostrožné Ostrožná ulice Čtvrtek 3.8., 15.00
Letní kino Dolní nám. Pátek 18. 8., 21.00
Odpoledne s hudbou a vínem Dolní nám. Pátek 1. 9., 16.00
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Na Dolním náměstí budou od 16 hodin 
hrát cimbálové, folkové či bluesové 
kapely.

Další letní akce
Kromě Opavského léta zábavy pořáda-
ného přímo městem proběhnou ještě 
další akce. Akce městské, městem 
spolupořádané nebo akce jiných orga-
nizátorů. 

Čeká vás například Opava pro Nairobi: 
fotbalové zápasy a hudební festival Etno-
jazz, jejichž výtěžek poputuje keňským 
dětem. Akce proběhne 16. července 
a podrobně o ní píšeme na straně 17.

Pravidelné neděle s dechovými kape-
lami na Ptačím vrchu samozřejmě opět 
zůstávají. Dechovky začínají hrát vždy 
od 10 hodin. Město akci financuje, spo-

luorganizuje ji 
Středisko volného 
času.

Opavsko bude 
letos v červenci 
hostit Mistrov-
ství světa juni-
orů v lyžování 
na trávě. A slav-
nostní zahájení 
mistrovství pro-
běhne 20. čer-
vence na Dolním 
náměstí.

Sportovním nad-
šencům jsou 
určeny i pravi-

delné sobotní noční jízdy na bruslích, 
na které se vyjíždí vždy ve 21 hodin.

Léto oživí i akce připravované držite-
lem Ceny Petra Bezruče Karlem Koste-
rou. Ten například plánuje na 19. čer-
vence na 19 hodinu Letní hudební 
Opavu. Na koncertě v Městském domu 
kultury Petra Bezruče vystoupí kanad-
ský smíšený pěvecký sbor The Guelph 
Chamber Choir, Pěvecký sbor Stěbo-
řice, Chrámový sbor Opava. Na 13. sr-
pen pak dirigent Kostera plánuje kon-
cert taiwanského mužského pěveckého 
sboru. Sbor vystoupí ve Slezském 
muzeu od 19 hodin.

Město také přes léto opět otevře 
školní hřiště a v odpoledních hodi-
nách i zahrady vybraných mateřských 
škol. „Předpokládáme že budou ote-
vřena všechna školní hřiště, pokud 
by jim nebránily nějaké nečekané 
závažné potíže. A otevřeny budou také 
zahrady vybraných mateřských škol,” 
uvedla vedoucí odboru školství Jaro-
slava Gebauerová. K dalším sportovním 
tahákům bude patřit i nový městský 
skatepark u víceúčelové haly.

Hláska •••••••
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Vlevo:
Návštěvníky 

Ptačího vrchu če-
kají každou neděli 
dechové orchestry 

či kapely.

Vpravo:
Český tým si sice 
finále MS ve fot-

bale nezahraje, ale 
i tak se můžete na 
fotbalovou špičku 

přijít podívat na 
Dolní náměstí. Na 

snímku kluci, kteří 
v českých barvách 
absolvovali jednu 
z nočních jízd na 

bruslích.

Dole:
 Mezi nové letní 

atrakce bude urči-
tě patřit městský 
skatepark v Měst-

ských sadech.

Foto: Jan Šindler
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AKTUALITY

Opava se pokusí získat co 
nejvíce peněz z Evropské 

unie. Pokusí se získat peníze na 
některé z projektů, jako jsou 
výstavba nových cyklostezek, 
výstavba továrny na zpracování 
bioodpadu a na přestavbu silnic 
I/11 a I/57 (např. severní 
obchvat Opavy). K tomu má 
městu pomoci velká prezentace 
před bruselskými úředníky, 
kterou připravuje odbor rozvoje 
města a odbor prezentace.

„Prezentace města v Bruselu je 
nezbytná, pokud chceme zvýšit příliv 
finančních prostředků z EU do regionu. 
Obdobný záměr se v minulosti vyplatil 
Praze a Jihočeskému kraji,” říká vedoucí 
oddělení rozvoje města Lucie Žurková. 
Pokud by projekty úředníky zaujaly, 
mohla by městská kasa ušetřit miliony 
korun pro další důležité stavby či opravy.

Jak se Opava k nabídce předvést se 
v Bruselu dostala? Díky zájmu o evrop-
ské projekty dostalo město loni nabídku 

bezplatného pronájmu Pražského 
domu v Bruselu. Letos na jaře dojed-
nalo podrobnosti a prezentaci si načaso-
valo tak, aby se jí zúčastnilo co nejvíce 
zainteresovaných lidí. „Plánovaný ter-
mín byl stanoven na říjen, a to na dobu, 
kdy v Bruselu probíhá významná akce 
„OPEN DAYS” European Week of Regions 
and Cities – za účasti velkého množství 
představitelů Evropské komise a dalších 
institucí EU a zároveň zástupců regionů 
všech zemí EU,” konstatovala Lucie Žur-
ková.

Opava chce získat miliony z evropských fondů
K

R
Á

T
C

E

Prázdninový provoz školních 
družin. Pro děti, které tráví prázd-
niny v Opavě, připravily vychova-
telky školních družin prázdninový 
provoz plný her, soutěží a výletů 
v těchto družinách: 1. – 14. 7. ŠD 
při ZŠ Otická, 17. – 28. 7. ŠD při 
ZŠ a MŠ Vrchní, 31. 7. – 11. 8. ŠD 
při ZŠ Edvarda Beneše, 14. – 25. 8. 
ŠD při ZŠ Mařádkova, 28. – 31. 8. 
všechny ŠD. 
Nové sídlo Poradny pro ženy 
a dívky. Od 1. června sídlí opav-
ská Poradna pro ženy a dívky v no-
vých prostorách na Provaznické 
ulici č. 2. Pokud máte zájem si pro-
hlédnout její zařízení, jste kdy-

koli vítáni. Více informací o poradně 
vám sdělí na telefonních číslech 
553 732 067, 605 372 766 nebo na 
poradnaopava@seznam.cz. 
Den sportu v Ratiboři. V sedmi 
sportovních odvětvích si to na pře-
lomu května a června rozdalali školáci 
Opavy a partnerské Ratiboře. Akce 
navazovala na Opavsko-ratibořský 
olympijský den, který se konal loni 
v Opavě. Děti soutěžily v lehké atle-
tice, basketbalu, volejbalu, plavání, 
cyklistice, tenise a kuželkách. Z klání, 
které, bohužel, doprovázely pořada-
telské přehmaty, vyšla vítězně Rati-
boř. V příštím roce by měl na tuto akci 
navázat Sportovní den partnerských 

měst, kterého by se mohlo zúčast-
nit až pět měst: Opava, Ratiboř, Roth, 
Liptovský Mikuláš a Katovice.
Počítačové kurzy zdarma pro 
seniory, ženy na mateřské dovo-
lené a nezaměstnané. ZŠ Otická 
chystá od září letošního roku v rámci 
regionálního projektu čtyři počítačové 
kurzy po 20 hodinách. Kurzy, které 
budou pro uchazeče zdarma, jsou 
určeny pro seniory, ženy na mateř-
ské dovolené a nezaměstnané. Bližší 
informace a předběžné přihlášky zís-
káte na telefonním čísle 553 715 803 
a na e-mailových adresách 
jiri.kerlin@zsoticka.opava.indos.cz 
nebo info@zsoticka.opava.cz.

Jupiter a Země. První dvě 
planety, které v červnu odhalilo 

město v rámci připravovaného 
modelu sluneční soustavy. 
Planetární model je cenný tím, 
že je zmenšenou kopií skutečné 
sluneční soustavy – dodržuje 
poměr vzdáleností mezi planetami 

a poměr velikostí planet. 
Začíná koulí na Horním náměstí 
v roli Slunce a měl by končit 
v novodvorském arboretu poslední 
planetou sluneční soustavy.

Na prvním snímku (zleva) potomek 
opavského astronoma Jana Palisy Milan 

Palisa, primátor Zbyněk Stanjura a ná-
městek primátora Jan Mrázek odha-
lili před městskou víceúčelovou halou 
model Jupiteru. Na druhém snímku si 
školáci prohlíží model planety Země 
a Měsíce v Dvořákových sadech.

Foto: Jan Šindler.

Sluneční soustava:
odhalen Jupiter a Země
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Týden divů slaví třiatřicátiny
Opět budou vzduchem 

lítat galoše a vejce, muži 
v ploutvích a s potápěčskými 
brýlemi poběží přes Moravici 
a svalnatci v plavkách se budou 
na úzké lávce nad vodou tlouct 
pytli naplněnými molitanem. Na 
konci června začne 33. ročník 
velkého recesistického klání: 
Týden divů.

Týden divů je i díky mnohaleté tra-
dici jedinečná akce. Původně student-
ská alternativní olympiáda se vypilovala 
až k dnešním recesistickým rituálům. 
Sportovních a recesistických her se 
dnes účastní desítky a desítky lidí. Mladí 
i starší, intelektuálové či ryzí sportovci. 
Politik, středoškolský či vysokoškolský 
učitel, magistrátní úřednice, švadlena. 
Sdruženi do sedmi klanů hrají volejbal 
a fotbal, ale také skáčou do dálky s kuf-
rem a batohem, hrají Macháčka, mariáš 
nebo popíjí pivo ve stoji na hlavě.

Letošní ročník by měl začít v pátek 28. 
července seznamovacím večírkem a pro-
mítáním vzpomínkových filmů v Kyle-
šovicích. Skončit by měl 5. srpna ple-
sem Ugandy a 6. srpna Dětským dnem. 
Divácky nejatraktivnější disciplíny jsou 
v kylešovském areálu Zdraví připra-
veny na poslední červencovou neděli 
(brod, kláda, hod galošem, pití piva ve 
stoji na hlavě atd.) a na první srpnovou 
sobotu (např. hod vejcem, Sedm stateč-
ných, ples, fotbalové finále). V mezidobí 
– každý den odpoledne – čekají týmy 
hlavně fotbalové a volejbalové zápasy. 

Historie Týdne divů se datuje od roku 
1974. Duchovními otci celé akce byli 
tehdejší studenti bratislavské univerzity 
Dalibor Fronček a Jindřich Kubesa. Do 
prvních klání se zapojila šedesátka lidí 

rozdělených do čtyř týmů (ČSTS Party-
zánka, KMK Uganda, F. C. Notoric, Uni-
versity of Tyrshac). Soutěžilo se v mini-
golfu, malém fotbalu a mariáši. Během 
let se pak disciplíny rozšiřovaly, tří-
bily. Skupinový systém, ve kterém se 
výsledky jednotlivých disciplín sčítaly 
až stanovily konečné pořadí, přetrval 
dodnes. 

Mimo Týden divů připravily klany ve 
druhé polovině sedmdesátých let Pedal 

Cup – soutěž o největšího burana, který 
se projde či projede kolem koule na 
Horním náměstí (tehdy nám. 1. máje). 
Mimochodem v roce 1977, roce vzniku 
Charty 77, bylo proti 26 účastníkům 
soutěže zahájeno trestní řízení.

V současné době se Týdne divů 
účastní sedm klanů. Aktuální infor-
mace o programu a týmech 
najdete na webových stránkách 
http://tydendivu.webzdarma.cz.

Nahoře:
Disciplína brod 
v roce 1980. 
Závodníky 
pozorují ze 
břehu například: 
Stanislav Rossipal 
zvaný Kalfas, dnes 
žijící ve Wormsu 
v Německu (třetí 
zprava), vedle něj 
Litas Georgias 
zvaný Cigi, dnes 
žijící v Chicagu, 
vedle něj Martin 
Šenkyřík ze Seattle 
a Michal Kubesa 
z Opavy.

Uprostřed:
Souboj na kládě 
na pontonu na 
Stříbrném jezeře. 
Vpravo Dalibor 
Fronček (profesor 
minnesotské 
univerzity), vlevo 
bývalý brankář 
opavského Ostroje 
Jiří Lindovský 
zvaný Linďák.

Dole:
Pedal Cup 1977. 
Na kole jeden 
z bratrů Hrbáčů, 
zcela vlevo přihlíží 
jeho bratr. Vedle 
něj v klobouku 
Peter Gallo z Brati-
slavy zvaný Galoš, 
Radoš Staněk 
(dlouholetý ředitel 
ZŠ) a Zbyslav 
Fronček.

Dole vlevo:
Pedal Cup 1977. 
Dnešní šéf týmu 
Pimlico, projek-
tant Libor Langr.

Foto: archiv Libora 
Langra
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„Každé místo by mělo 
mít svůj příběh,”
říká sochař a autor Ptáků Kurt Gebauer
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Tři obří bronzoví Ptáci shlíží 
od poloviny června z Ptačího 

vrchu na klášterní zahradu, park 
a část městského centra. Otáčí 
hlavami, v noci jim svítí oči. 
Vzbuzují zájem. Lidé se u soch 
zastavují, zkoumají je, malují, 
fotí se s nimi, hovoří o nich.

Plastiky ptáků jsou první ze soch, 
které v rámci opavského symposia 
Nová místa 2004 navrhli přední čeští 
a slovenští sochaři. Ptáky navrhl hra-
decký rodák a vedoucí ateliéru sochař-
ství na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze Kurt Gebauer. Opava tak 
dostává jeho druhou sochu. Tou první 
byla socha běžící dívky, kterou vytvořil 
zhruba před třiceti lety a můžete ji vidět 
před Domem umění.

Opavské sochařské symposium, které 
připravilo město, téměř nemá v repub-
lice obdoby. Jediné podobné symposium 
proběhlo před lety v Neratovicích. (Za 
neratovickým projektem stál právě Kurt 
Geabuer.) 

Symposium Nová místa neprobíhalo 
jako běžný nákup soch z portfolia jed-
notlivých sochařů, ale jako umělecká 
dílna, ve které se sochaři nechali inspi-
rovat různými opavskými zákoutími, 
zátišími. Nechali se jimi oslovit a pro 
vybraná místa pak připravili návrhy 

soch. Šlo tedy o souznění mezi sochami 
a místem pro ně určené. 

„Obvykle se symposia organizují tak, že 
se dovoze kus dřeva nebo kameny a so-
chaři je pak opracovávají. My jsme pro-
vedli nejdříve sochaře městem, aby si 
vybrali nějaké místo a pro něj pak zku-
sili něco navrhnout,” popsal přístup 
k symposiu šéf opavského Domu umění 
Martin Klimeš.

Proč právě ptáci?
Asociace Ptáci – Ptačí vrch je jednodu-
chá, přímá, ale až do dneška se jí nikdo 
důsledně nechytil. Zajímá vás, co Kurt 
Gebauer svými ptáky sděluje, o co mu 
v sousoší jde? V náznacích vám to pro-
zradí.

„Je to o tom tvorstvu, které je usa-
zené na matičce zemi a snaží se haš-
teřit nebo domluvit. A nejsou to jen 
ptáci, ale živí tvorové vůbec a symboli-
zují i lidi. Dva ptáci jsou proti sobě, ten 
třetí je samotář. Symbolizuje to určitou 
toleranci, ale zároveň tím, že jsou už tři 
a ne dva, tvoří společenství,” přibližuje 
některé z významů Gebauer.

„Ptáci pohybují hlavami a pohyb hlav je 
velmi důležitý, aby se zdůraznil dialog, 
který v reálu probíhá různou formou: 
mimikou, pohybem. (A nebo pak nási-
lím, vražděním, když dialog přestává.) 

Pohyb není častý a jak jsem si všiml, 
působí to na lidi tak, že se třeba zastaví 
a pozorují, jestli se jim to náhodou jen 
nezdálo,” říká sochař. „Světlo v očích 
bylo také důležité, i když to může vypa-
dat jen jako atrakce. Chtěl jsem, aby 
Ptáci měli vnitřní život. Pozorný divák 
si všimne, že oči pulzují, nesvítí stejno-
měrně,” podotýká. 

Většině procházejících se sochy líbí 
a i mezi účastníky slavnostního odhalení 
plastik jednoznačně převažovaly kladné 
ohlasy.

Jak plastiky vznikly
A jak plastiky vznikaly? „Model jsem 
udělal takovou úplně novou techno-
logií, která vychází z vycpanin. Je to 
děláno na železnou kostru, pletivo, 
které se napíná zevnitř, aby bylo jako 
živé. Práce na bronzovém odlitku pak 
začínaly odlíváním do ztraceného vosku 
(stará italská technologie) a do antuky. 
Když se jednotlivé díly odlijí, vyseká 
se antuka a pak se opracovávají, cize-
lují a musí se to spárovat během chlad-
nutí,” vysvětlil zjednodušeně postup 
Kurt Gebauer.

„Každý z ptáků je složený asi z dva-
ceti dílů. Ty díly přiznáváme, aby bylo 
mimo jiné vidět, jak je ten pták velký 
a aby bylo čitelné měřítko. Díly ptá-
kům dělají spíš supiny než peří. Dělají 
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zvláštní naturalistický detail, který 
z toho dělá až jiného tvora než ptáka,” 
dodává. V ptácích je i mechanická 
část: pohybové ústrojí. „Uvidíme, jak 
dlouho vydrží, protože motor je sice 
velmi dobrý, ale uvnitř ptáků jsou teď 
extrémní teploty,” poznamenal sochař.

Jak dál se sochami
Opavské symposium instalací první 
sochy neskončilo. V katalogu jsou další 
návrhy, o kterých 
se jedná. Sochař 
Gebauer je pro to, 
aby se jich v Opavě 
vystavilo ještě 
několik. „Myslím, 
že některé nápady 
ze sochařského 
symposia vybu-
dují městu prestiž. 
Už když se o tom 
dozvěděli lidé z vý-
tvarného prostředí, 
tak byli nadšeni. 
Opava se tak stává 
známým měs-
tem volné realizace 
umění na veřej-
nosti,” říká Kurt 
Gebauer. 

„Myslím, že sochy 
mohou v Opavě 
vytvořit atraktivní 
síť bodů, u kterých 

se mohou lidé scházet. Každé místo by 
totiž mělo mít svůj příběh, jinak je to 
jen průchozí nebo užitková plocha. Bez 
ducha místa je město prázdné a není tu 
nic, co lidi spojuje,” míní. „Stromy jsou 
důležité, a je důležité, aby jich bylo 
moc. Ale až socha pak třeba parku dodá 
příběh,” poznamenává. „Myslím, že by 
bylo dobré zkusit ze symposia i ně-
které dadaistické věci, trochu odváž-
nější. Například nápad Lenky Junkové, 
která si pohrála s kýčem, naivitou a na-
vrhla sousoší dětí před rektorátem Slez-
ské univerzity,” říká. 

Podle Gebauera je dobře, že se město 
podělilo o návrhy ze symposia s veřej-
ností. „Je dobře, že se z toho udělala 
věc veřejná, protože do ní zasahovali 
pomocí ankety lidé. Považuji za důle-
žité, aby se lidé takových debat zúčast-
nili a aby město vědělo, co lidi zajímá. 
I když názory pak nemusí být nutně 
vodítkem pro výběr,” míní. „Pokou-
šíme se Opavě vytvořit šperky, které 
by jí slušely, ale aby to nebylo něco, co 
se všude nosí a co má kde kdo,” uvedl 
náměstek primátora Pavel Mališ, který 
se podílel na přípravě symposia.

Vlevo dole: 
Na slavnostní 
„odhalení” přišly 
desítky lidí.

Vpravo nahoře: 
Sochy neustále při-
tahují pozornost 
dětí i dospělých.

Vpravo nahoře 
ve fotce: Kurt 
Gebauer (vlevo) 
upravuje terén 
před slavnostním 
odhalením plastik.

Vpravo dole: 
Instalace ptáků do 
kovových kolejnic.

Foto: Jan Šindler
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KINO MÍR
  6. 7. – 9. 7. 20.00 DĚSNEJ DOJÁK
10. 7. – 12. 7. 20.00 SATAN PŘICHÁZÍ
13. 7. – 16. 7. 20.00 LIBERTIN
17. 7. – 19. 7. 20.00 HRANICE ŽIVOTA
20. 7. – 23. 7. 20.00 RAFŤÁCI
24. 7. – 26. 7. 20.00 HORY MAJÍ OČI
17. 8. – 20. 8. 20.00 ZEPTEJ SE PRACHU
21. 8. – 23. 8. 20.00 LEMRA LÍNÁ
24. 8. – 27. 8. 20.00 POSEIDON
28. 8. – 30. 8. 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
31. 8. – 6. 9. 17.45 GARGIELD 2
31. 8. – 6. 9. 20.00 RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ
    JÍZDA

KINO ELEKTRA
17. 7. – 19. 7. 20.00 M:i:III
20. 7. – 23. 7. 18.00 BAMBI II
20. 7. – 23. 7. 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
24. 7. – 26. 7. 20.00 DEVÁTÝ DEN
27. 7. – 30. 7. 20.00 LEMRA LÍNÁ
31. 7. – 2. 8. 20.00 HRANICE ŽIVOTA
  3. 8. – 6. 8. 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
  7. 8. – 9. 8. 20.00 OMEN 666
10. 8. – 13. 8. 20.00 SEXY PISTOLS
14. 8. – 16. 8. 20.00 X-MEN 3
17. 8. – 20. 8. 18.00 ZA PLOTEM
17. 8. – 20. 8. 20.00 LIBERTIN
21. 8. – 23. 8. 20.00 KOUZELNÁ CHŮVA
24. 8. – 27. 8. 20.00 V – JAKO VENDETA
30. 8. – 3. 9. 18.00 DIVOČINA
31. 8. – 3. 9. 20.00 ZEPTEJ SE PRACHU

DŮM UMĚNÍ
ABSOLVENTI INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE FPF SLEZ-
SKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ – JAN KRTIČKA – BUSH. Insta-
lace v atriu DU. Do 20.8.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
STARÉ MÍRY A VÁHY. Výstavní budova SZM.
DÍLO ZDEŇKA BURIANA VE SBÍRKÁCH SZM. Výstavní 
budova SZM.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY. Ve 
spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze. Výstavní 
budova SZM. Do 3. 9.
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY – KOLIBŘÍCI. Výstavní budova SZM. 
Od 18. 7.
MÁCHŮV MÁJ – VĚČNÁ INSPIRACE. K 170. výročí prvního 
vydání. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35.
ČÍNSKÁ TRADIČNÍ MALBA. Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Čínské lidové republiky a SUMS Brno. Arboretum Nový Dvůr – 
výstavní síň. Vernisáž 3. 7. v 15 h.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. 
Arboretum Nový Dvůr – výstavní síň a exteriéry dendrologické 
expozice.
UMĚNÍ MEZI KVĚTY. Ve spolupráci se SUMS Brno. Arboretum 
Nový Dvůr – výstavní pavilón.
PAMĚTNÍCI VÁLKY, STŘEPINY VE DŘEVĚ STROMŮ. Arbore-
tum Nový Dvůr – výstavní síň. Do 31. 7.
PLEVELE JAKO OHROŽENÉ DRUHY NAŠÍ FLÓRY. Výstavní 
budova SZM. Do 30. 7.
KUDLANKA NÁBOŽNÁ A JEJÍ ŠÍŘENÍ NA SEVERNÍ 
MORAVU A DO SLEZSKA. Výstavní budova SZM. Od 1. 8. 

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
2. 7. – 8. 7.  ZDRAVÍ VE MNĚ – ZDRAVÍ V NÁS – seminář. 

Na programu: holotropní dýchání, bioenergetika, 
muzikoterapie, arteterapie, dílny, výlety, prázd-
niny na větrném mlýně v Hlavnici u Opavy. Info 
na www.holos.cz.

9. 7. – 15. 7.  MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA TANCE – 
HLAVNICE 2006. Výuka latinskoamerických 
a standardních sportovních tanců pro děti a do-

spělé od 6 do 100 let, moderdance, jazz dance, 
alternativní a tranzovní tanec, bubnování, prázd-
niny v atraktivním prostředí větrného mlýna 
v Hlavnici u Opavy. Info na www.holos.cz.

15. 7.  18.00 GALAŠOU – letní taneční soutěž v latinskoame-
rických a standardních tancích, ukázka taneč-
ního umění žáků taneční školy, bohatý program, 
vystoupí mistři Moravy v rekreačním tanci. KD 
Hlavnice u Opavy.

31. 8. – 3. 9.  LOUČENÍ S LÉTEM – prodloužený seminář. Na 
programu: 2x holotropní dýchání, výuka házení 
bumerangy, šamanismus, bubnování, indiánská 
sauna. Větrný mlýn Hlavnice u Opavy. Info na 
www.holos.cz.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@ddmopava.cz, www.ddmopava.cz
PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB 2006. Sady 
svobody, Ptačí vrch. Pořádá Statutární město Opava a Středisko 
volného času. 
  2. 7. 10.00–11.30 DECHOVÝ ORCHESTR HRADEC
  9. 7. 10.00–11.30 MALÁ DECHOVÁ HUDBA JOSEFA 

POSTULKY
16. 7. 10.00–11.30 WEISOVANKA HLUČÍN
23. 7. 10.00–11.30 DECHOVÁ HUDBA DOLNÍ ŽIVOTICE
30. 7. 10.00–11.30 DECHOVÁ HUDBA SLEZANKA 

MĚSTO ALBRECHTICE
  6. 8. 10.00–11.30 MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR PAVLA 

HANSLÍKA
13. 8. 10.00–11.30 DECHOVÁ HUDBA BOLATICE
20. 8. 10.00–11.30 KOBEŘANKA
27. 8. 10.00–11.30 HLUČÍŇANKA
  3. 9. 10.00–11.30 DECHOVÝ ORCHESTR OPAVA
10. 9. 10.00–11.30 SLEZSKÁ KAPELA

24. 7. – 28. 7. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
14. 8. – 18. 8. TECHNICKO-SPORTOVNÍ.
21. 8. – 25. 8. Sportovní aktivity v tělocvičně, pohybové a mí-

čové hry, soutěže, cvičení na nářadí,
7.00–17.00 s nářadím, na gymbalech, plážový volejbal, 

bazén, práce na počítači. Info a přihlášky: 
553 712 100, p. Sedláček, p. Gellnerová.

17. 7. – 21. 7. TÝDEN OUTDOOROVÝCH AKTIVIT. Opava 
a okolí – kola, lana, lodě pod dohledem 
instruktorů. Přihlášky a info: 553 623 276, 
604 129 698, p. Beneš.

  
CAFÉ EVŽEN

Beethovenova 2, Opava, michal@cafe-evzen.cz
1. 7. 20.00 EVŽENOVA TANČÍRNA

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 724 216 492
JEDNODENNÍ VÝTVARNÉ KUZY – pro děti od 9 let. Materiál 
na tvorbu a pitný režim v ceně kurzu. S sebou svačinku, pra-
covní oděv, dobrou náladu a chuť tvořit. Přihlaste se včas, počet 
míst omezen. 
17. 7.  8.30–12.00 UBROUSKOVÁ TECHNIKA S POU-

ŽITÍM CRESS DECO. Výroba tužkov-
níku, obrázku v dřevěném rámečku 
s ubrouskem a použitím cress deco.

18. 7.  8.30–12.00 HEDVÁBNÉ TVOŘENÍ. Namalujte si 
obrázek v rámečku konturou a akva-
relovou technikou a mačkaný šátek 
45x45 cm.

19. 7.  8.30–12.00 VÝROBA LETNÍHO VĚNEČKU 
S PROUŽKY PAPÍRU A PŘÁNÍČKO.

20. 7.  8.30–12.00 MALUJEME NA TEXTIL. Namalujete 
si bavlněnou tašku. S sebou bílé nebo 
světlé tričko. Tupování přes šablonky, 
výroba šablon.

21. 7.  8.30–12.00 TWIST ART. Vytvoříte si kytičky, které 
vám nezvadnou. Slaměný klobouk nebo 
jinou dekoraci k nazdobení s sebou.

 1. 8.  8.30–12.00 MALUJEME NA SKLO A PORCELÁN. 
Vyrobíte si skleněný závěs ze sklíček 
a namalujete (nalepovací kontury a fixy 

12

Číslo 7 | červenec–srpen 2006



na sklo). Máte-li zájem, přineste si 
svoji skleničku nebo vázičku, talíř, hrní-
ček a můžete si je pomalovat.

 2. 8.  8.30–12.00 MALUJEME NA KAMENY. Vyrobte si 
obrázek do dřevěného rámečku z ma-
lých kamínků malovaných akrylovými 
barvami (s sebou hladké malé oblázky).

 3. 8.  8.30–12.00 CERAMOFIX. Tvorba odlitků z Cera-
mofixu, výroba magnetků a letního 
věnečku.

 4. 8.  8.30–12.00 UBROUSKOVÁ TECHNIKA + KRA-
KLOVÁNÍ. Ozdobíte si dřevěné 
prkénko ubrouskovou technikou a kra-
kelováním.

JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA
Těšínská 30, Opava, tel.: 553 607 040, 775 673 376, info@abe-
ceda.org, www.abeceda.org
16. 7. – 21. 7. INTENSIVE
23. 7. – 28. 7. – týdenní kurzy v Luhačovicích.
10. 7. – 14. 7. TEENAGER – letní týdenní kurz angličtiny 
24. 7. – 28. 7. se sportem pro „náctileté” v Opavě. 
28. 7. – 30. 7. DISCUSSION CLUB – konverzační víkend 

s rodilým mluvčím v Luhačovicích.
ZÁPIS – do veřejných docházkových kurzů v Opavě (zahájení 
v září).
GRATIS – rezervujte si ukázkovou hodinu zdarma.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NABÍZÍ SENIORŮM ZAJÍ-
MAVÉ LETNÍ AKTIVITY. Info a přihlášky – p. Jaroslava Kolá-
řová, pracovnice rektorátu SU, Olbrichova 25, tel.: 553 684 697, 
723 972 195.
7. 8. – 30. 8. ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
15.00–16.30 – intenzivní kurz na počítači. Výuka vždy Po 

a St, celkem 16 hod. Univerzita třetího věku, 
Olbrichova 25, počítačové laboratoře.

1. 8. – 7. 9. MICROSOFT OFFICE WORD VERZE 2003
15.00–16.30 – intenzivní kurz na počítači. Výuka vždy v Út 

a Čt, celkem 24 hod. Univerzita třetího věku, 
Olbrichova 25, počítačové laboratoře.

7. 8. – 28. 8. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Každé Po. Na 
Rybníčku 1, rektorát, Opava, učebna MÚ R2.

29. 8. SPOLEČNÁ VYCHÁZKA HISTORICKOU 
14.00 OPAVOU. Klasická trasa po nejvýznamnějších 

architektonických památkách města Opavy. 
Sraz u SU v Opavě, Na Rybníčku 1, rektorát.

5. 9. PŘEDNÁŠKA 70 LET ČESKOSLOVEN-
15.00 SKÉHO OPEVNĚNÍ VE SLEZSKU. SU rekto-

rát, aula Na Rybníčku 1.
21. 9. EXKURZE, ZÁJEZD – SU-OPF V KARVINÉ 

A ZÁMEK FRYŠTÁT. Odjezd autobusem TQM 
v 8 hod. pro zájemce z Krnova odjezd od 
Vzdělávacího centra v Krnově, Za drahou 3. 
V 8.30 h. pro zájemce z Opavy a okolí, odjezd 
od rektorátu Na Rybníčku 1, Opava. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY
11. 7.   PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
15.30–18.00  Baby club Kačka, Vlasta Kotová, 

tel.: 775 327 197, LRC Englišova.
26. 7.   PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ.
10.00–11.00  Válečkova 16, MC Oasa.
26. 7.  CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO 
18.30–19.30  TĚHOTNÉ ŽENY I. Válečkova 16, MC Oasa.
27. 7. 17.30 BIOENERGETIKA ROSTLIN – přednáška biot-

ronika Františka Libici. Pořádá prodejna Radost, 
Horní nám. 61. Info: 732 257 946.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, tel.: 723 391 163
10. 7.  INDIÁNSKÉ DOVÁDĚNÍ V HERNĚ I NA 

ZAHRADĚ.
11. 7.  VĚNOVANÉ PRO NAŠE NEJMENŠÍ (od naro-

zení do 1 roku).
12. 7.  HUDEBNÍ ŠKOLIČKA (od 1,5 roku).
14. 7.  DOPOLEDNÍ PŘEKVAPENÍ. Spousta kama-

rádů, pohádka, malování, tvoření, stříhání, 
lepení atd.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
1. 7. – 2. 7.   POLNÍ DEN A POLNÍ DEN MLÁDEŽE 2006 
8.00  – vrcholné evropské závody VKV radioamatérů. 

Vysílací středisko Pusté Jakartice. Pořádá Radio-
klub Opava.

19. 7. 19.00 LETNÍ HUDEBNÍ OPAVA. Smíšený pěvecký 
sbor THE GUELPH CHAMBER CHOIR (Kanada) 
s dirigentem Geraldem Neufeldem, klavírní 
a varhanní doprovod Alison MacNeill. Spoluúčin-
kuje: Pěvecký sbor Stěbořice, Chrámový sbor 
Opava, dirigent Karel Kostera. MDKPB. Pořádá 
Umělecká ag. K. Kostera. 

25. 7.  8.32 VÝLET DO OSTRAVY. Návštěva Slezskoostrav-
ského hradu, Sklepu čarodějnic na Černé louce 
a MINIUNI – světu miniatur za divadlem A. Dvo-
řáka. Odjezd v 8.32 h. výlukovým autobusem 
z vých. nádraží. Pořádá StOpa.

28. 7. 20.30 KONCERT SKUPINY KATAPULT. Areál TJ 
Kobeřice. Pořádá agentura A.production M. Žiž-
lavského.

  5. 8. 20.00 25 LET TURBO + ARGEMA. 4,5 hodinový naro-
zeninový koncert s ohňostrojem pod zámkem 
Hradec n/Mor. u hotelu Belaria. Pořádá ART 
Opava.

11. 8. 20.00 CHINASKI MUSIC BAR OPEN TOUR 2006. 
S hosty Ready Kirken a Temperamento, po kon-
certu projekce filmu Jak se krotí krokodýli – 
Kinematograf bratří Čadíků. Hradec n/Mor. u ho-
telu Belaria. Pořádá ART Opava.

13. 8. 19.00 KONCERT MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
WOODPECKER SINGERS (Taiwan) s dirigen-
tem Prof. May-Shiang Chen. Spoluúčinkuje: 
Pěvecký sbor Stěbořice, Opavský chrámový sbor, 
dirigent Karel Kostera. Slezské zemské muzeum 
– výstavní budova. Pořádá Umělecká ag. K. Kos-
tera. 

20. 8. 20.00 KONCERT BRATŘÍ EBENŮ. Zámek Hradec nad 
Moravicí. Pořádá agentura A.production M. Žiž-
lavského.

22. 8.  8.42 VÝLET DO POLSKÉ BRANICE. Prohlídka 
obce, nemocničního komplexu založeného pol-
ským biskupem J. M. Nathanem. S sebou platný 
pas nebo nový OP. Odjezd vlakem v 8.42 h. 
z vých. nádraží nebo v 8.49 h. ze záp. nádraží 
do Úvalna, poté pěšky přes hraniční přechod do 
Branice (pěšky tam a zpět cca 7 km). Pořádá 
StOpa.

23. 8. 20.00 KONCERT SKUPINY TURBO. Dolní Životice. 
Pořádá agentura A.production M. Žižlavského.

 

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
1. 7.  ČTVRTFINÁLE MS VE FOTBALE 
17.00 a 21.00 NA PROJEKCI
4. 7. 21.00 SEMIFINÁLE MS VE FOTBALE NA PROJEKCI
5. 7. 21.00 SEMIFINÁLE MS VE FOTBALE NA PROJEKCI
5. 7. a 6. 7.  DÁREK KE STÁTNÍM SVÁTKŮM. 
11.00  Vyhraj pivo Gambrinus 10 nebo Kofolu (3x strike 

po sobě).
8. 7. 21.00 ZÁPAS O 3. MÍSTO NA MS VE FOTBALE NA 

PROJEKCI
9. 7. 20.00 FINÁLE MS VE FOTBALE 

NA PROJEKCI
24. 8. 16.00 LOSOVÁNÍ 1. LIGY MBS
 17.00 LOSOVÁNÍ 2. LIGY MBS
 18.00 LOSOVÁNÍ 3. LIGY MBS
27. 8. 13.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JED-

NOTLIVCŮ. V rámci turnajové série RAKETA 
cup 2006.

28. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 1. liga
29. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 2. liga
30. 8. 17.00 1. 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
24. 7. – 29. 7. VÝCVIKOVÝ TÁBOR REPREZENTACE 
12.00 MUŽŮ – basketbal.
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31. 7., 1. 8., 2. 8. ČR – NĚMECKO. Basketbal mužů, příprav-
18.00 né utkání před kvalifikací na ME 2007.
5. 8. HELAX EXTÁZE PÁRTY – open-air párty 

rádia Helax.
27. 8. – 2. 9. VÝCVIKOVÝ TÁBOR REPREZENTACE 

MUŽŮ – basketbal.
31. 8. 18.00 ČR – BELGIE. Kvalifikace ME v basketbale 

mužů.
  

SPORTOVNÍ AKCE
15. 7.  9.00 VEŘEJNÉ CVIČENÍ TAIČI V ŽIMROVICÍCH. 

Areál Dobrá pohoda, aut. zast. Žimrovice rest. 
Cvičení je venku a závisí na počasí. Organizuje 
Stanislav Hendrych.

VEŘEJNÁ CVIČENÍ TAIČI V OPAVĚ. V době letních prázdnin 
zdarma každou St v Městských sadech. Sraz v 17 h. před rest. 
Na Střelnici. Organizuje Stanislav Hendrych a jeho žáci. Zváni 
jsou všichni, kteří cvičí nebo cvičili Taiči, příp. se o Taiči zajímají.

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 17. listo-
padu 2. Bodystyling – St: 9–9.55 h., Út, St, Čt: 17.30–18.25 h., 
Po, Út, St, Čt, Ne: 18.30–19.25 h., Po: 19.30–20.25 h. Step 
body – Po, Pá: 17.30–18.25 h. Power jóga – St: 19.30–20.25 h., 
Pá: 18.30–19.25 h. Cvičení pro budoucí maminky s Len-
kou Vojtkovou (Schindlerovou) – Út: 16.30–17.25 h., 
Ne: 17.30–18.25 h.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC, Válečkova 
16: 5. 7. – kurz cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního 
věku (od 3 měs. do 4 let), 12. 7. – plavání kojenců (od 6 týdnů 
do 5 měs.), 6. 7. – 11 h. – Laktační liga – poradna pro kojící 
matky. LRC Englišova: 14. 7. – Letní kurz plavání rodičů s dětmi 
(od 2 do 4 let), Pá: 9.30–11 h. Hotel Belaria Hradec n/Mor.: 
5. 7. – Kurz plavání rodičů s dětmi od 1 roku – 10–10.30 h. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Pomůcka:
Eim, Zap,

Doan,
sura,

Nářečně
tuk

Český 
hokejový 
brankář

(OH 2006)

Šereda Lýtko SPZ
Klatov

Přízvisko
komika

H. Lloyda

Opékati
se Obdržet

Cizí
sportovní
zkratka
(Milán)

Osada Větná 
spojka Hranice

Ženské
jméno
(27.1.)

Mozol

Přístroj na  
prosvěcování

vajec

Český 
dějepisec  

a archeolog

Zasypat
Ředitelství 

techn. služeb  
(zkr.)

1.
TAJENKA

Akvarijní
rybka

Anglicky
„kočky”

Hra
dvojice

Tenisové
údery Hýkavec

Noční
dravec

Německé
město

Převod cen-
ného papíru

Český
básník

Bývalý čs.
hokejista

SPZ
Trutnova

Továrna 
obráběcích 
strojů (zkr.) Novotvar

Třetihorní geo-
logická vrstva

Býv. český
politik (Gus-
tav 1849-97)

DravciChytání Ledovatka

Staré
vztažné
zájmeno

2.
TAJENKA

Rus. souhlas
Jméno býv.
bulh. státn.

Živkova
Drobný

kopytnatec

Zákop
Obydlí Ekonomický

odbor (zkr.) Naříkat
Slovensky
„jinak”

Býv. zn.
margarínuDruh

ořechů
Jednoduchý 

stroj Ranec

Slezská
metropole

Antilopa
(voduška)

Jméno spis.
Jiráska

Závar do
polévky

SPZ  Hr.
Králové

3.
TAJENKA

Červené
alžírské

víno

Okraj na
obvodu

kola

Kanadský
hokejista

(MS 2005)

Manželka Ženské
jméno

Evropanka
(sloven.)

Vážení čtenáři, v tajence prázdninové křížovky naleznete náš tip na nenáročný výlet. Chcete-li navíc získat jednu ze tří 
výpravných publikací o historii městské dopravy v Opavě, zašlete nám do 1. srpna 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.

Text k prázdninové křížovce: Jedná se o kombinaci cesty vlakem a nepříliš dlouhé pěší túry (12–15 km) s možností 
občerstvení během cesty, takže není nutno brát jídlo a pití s sebou. Z Opavy do Úvalna se přemístíme vlakem a po turis-
tickém značení dojdeme k vyhlídce na Strážišti, která je zároveň památníkem selského odboje. Až se nabažíme krás-
ným rozhledem a případně občerstvíme v přilehlé restauraci, bude naše cesta pokračovat převážně lesem na volně pří-
stupné… (1. tajenka) středověkého hradu Cvilín, původně zvaného… (2. tajenka), později Šelmberk či Šelenburk. 
Dále pokračujeme na přední cvilínský kopec, kde je barokní kostel z roku 1722 a krásná... (3. tajenka). Naše putování 
skončí v Krnově, odkud se dopravíme zpět do Opavy vlakem.

Správné znění tajenky červnové křížovky zní: „… jedu s rodiči do Chorvatska k moři.” Fotografickou publikaci Opavy si 
mohou v redakci Hlásky vyzvednout tito výherci: Jarmila Pavlíčková, Opava; Viktor Hruška, Opava 5; Božena Schneid-
rová, Opava.
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INZERCE

Inzerci na těchto stránkách 
Vám ráda zprostředkuje

Alena Bohatová
tel.: 558 676 782, 

mobil: 775 181 924, 
e-mail: bohatova@consultants.cz

SC
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V současné době se kolem nás obje-
vují informace o nových službách 
či technologiích, jejichž názvy nám 
možná znějí jako z jiného světa a jen 
pár zasvěcených ví nebo alespoň tuší 
co je přínosem pro uživatele.
Mnohdy o podobných službách či 
technologiích jen čteme v odborných 
časopisech a ani netušíme, že jsou 
nám vlastně na dosah a jejich posky-
tovatel nám je schopný jejich výhody 
nabídnout také u nás v kraji, obci či 
sídlišti. 
Jednou z takových je společnost 
net4net, a.s., která právě tyto špič-
kové a moderní technologie využí-
vá a považuje je v dnešní době za 
nutnost a výhodu, ale vždy se snaží, 
aby jejich portfolio služeb bylo sro-
zumitelné a transparentní. A právě 
net4net díky velkému důrazu na 
neustálý rozvoj své sítě a její kvality 
může nabídnout své služby také ve 
Vašem kraji a okolí, kde mají umís-
těno několik přístupových bodů plně 
vybavených technologií a připrave-
ných zajistit veškeré potřeby zákaz-
níků v daném regionu.
net4net je vlastníkem robustní celoná-
rodní optické sítě s osazenou moder-
ní technologií GigaEthernet či WDM, 
které jsou zárukou kvality a ideální 
platformy pro poskytování veškeré 
škály telekomunikačních služeb pro 
kompletní spektrum zákazníků. A to 
od velkoobchodních poskytovatelů, 
kterým se snaží být spíše partnerem 

a pomocníkem v jejich podnikání, 
přes firemní zákazníky, kterým doká-
že připravit řešení na míru, až pro 
domácnosti, kterým umí nabídnout 
ideální řešení splňující vysoké nároky 
na poměr cena/výkon/jednoduchost.
Mezi služby, které net4net nabízí, 
patří základní připojení k Internetu 
(512 Kbps – 100 Mbps), hlasové 
služby na bázi VoIP, digitální okruhy, 
VPN (virtuální privátní sítě) a hou-
singové služby, ale také novinky jako 
IPTV (kabelová televize po Internetu), 
Video On Demand (filmová databáze 
ke shlédnutí na vyžádání) nebo také 
služby zabývající se dohledováním 
objektů ( budov, bytu, místnosti) 
přes Internet. Veškeré tyto služby 
nabízí právě díky efektivní kombinaci 
nových technologií 
Důkazem kvality služeb a schop-
ností firmy jsou spokojení zákazníci 
s velmi zvučnými jmény z různých 
oborů jako třeba známý vyhledáva-
cí portál SEZNAM CZ, ambiciózní 
pivovar Krušovice nebo také zákaz-
níci citliví na bezpečnost z bankov-
ního sektoru jako ABN AMRO BANK, 
Commerzbank, ČSOB atd.

Pokud jako zákazníci očekáváte 
rychlé, transparentní a férové jed-
nání a služby či řešení, které jsou 
schopny reflektovat na růst Vašich 
požadavků v souvislosti s rozvojem 
Vaší činnosti, tak net4net je tím 
správným partnerem pro Vás.

Nové technologie a služby ve Vašem 
regionu aneb net4net je u Vás

SC
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Den pro Charitu
Pražští pouliční herci, komici, 

muzikanti, iluzionista, 
jazzový dixiland, hry pro děti 
a večer muzikantští démoni 
z francouzské skupiny Sergent 
Pépér. To byla letní kulisa 
červnových Dnů pro Charitu, 

které měly opavské Charitě 
pomoci získat prostředky na 
provoz chráněných dílen.

Charita totiž v rámci jarmarku nabí-
zela své výrobky. Jarmark připra-
vila společnost Model Obaly, z malé 

části se na něm podílela radnice. Vět-
šině návštěvníků se jarmark velmi 
líbil a večerní koncert téměř zapl-
nil náměstí. „Považujeme to za velký 
úspěch. Charitě tato akce pomohla,” 
konstatoval ředitel Charity Jan 
Hanuš.

Vlevo nahoře: Malá noční hudba i moravská lidovka. Harmonikář s flétnistou je 
zahráli bez pouličních manýr. Vlevo uprostřed: Absurdní a komické evropské pohád-
ky vyprávěli dětem i dospělým tito dva herci. Vlevo dole: Sgt. Pépér: podmaniví, 
v kostýmech, s hereckými a tanečními vsuvkami. Vpravo nahoře: Kouzelník patřil 
k nejvyhledávanějším mužům na náměstí. Vpravo uprostřed: Plné náměstí sledovalo 
koncert skupiny Sergent Pépér. Vpravo dole: Démoničtí Francouzi museli několikrát 
přidávat. Foto: Jan Šindler
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Netradiční fotbalové zápasy, 
ve kterých obléknou 

dresy opavští strážníci, borci 
z Keni, magistrátní úředníci 
či místní Romové. Bubenický 
a žonglérský workshop. To 
je několik z mnoha atrakcí, 
které čekají na návštěvníky 
akce Opava pro Nairobi. Akce 
určené lidem, kteří mají chuť 
pomoci v boji proti chudobě 
keňskému Nairobi. Výtěžek totiž 
poputuje právě tam. Kromě 
fotbalu čeká na Opavany ještě 
benefiční hudební festival, 
promítání dokumentárních filmů, 
fotografická výstava a další akce.

Akce proběhne v sobotu 16. července. 
Od 11 hodin začne v areálu opavské 
Slavie (bývalé Minervy) Rozvojový tur-
naj v malé kopané. Kromě zmíněných 
mužstev se ho zúčastní hokejistky Sle-
zanu, fotbalové naděje SFC, Ganja 
team a mládežníci ČMFS. 

Už během turnaje by měli zájemci mít 
možnost se něco dozvědět o životě 
v Keni, o tamní sociální situaci, o tom, 
co a jak by se dalo zlepšit, a to třeba 
i pomocí fotbalu. Pro děti jsou připra-
veny soutěže.

Od patnácti hodin začne v minoritské 
zahradě festival Etnojazz 2006. Na fes-

tivalu zahraje sedm kapel (např. fol-
ková Benedikta či v západoafrickém 
rytmu Havířovská Camara…). Kromě 
toho si budou moci návštěvníci festi-
valu prohlédnout fotografickou výstavu 
dokumentující život v Keni, zhlédnout 
filmy (např. o životě v afrických slu-
mech), zúčastnit se workshopu v žong-
lování, hře na bubny, podívat se na 
ukázku břišních tanců. 

Devadesátikorunové vstupné bude 
použito pro rozvojovou spolupráci 
a investováno do vzdělání a základní 
zdravotní péče pro děti Kibery – nej-
většího afrického slumu na předměstí 
Nairobi.
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Fotbalem proti chudobě v Nairobi

Volejbalový pohár škol získala Engliška

Největší volejbalový 
talent opavských 

základních škol Filip 
Čermák (na fotce 
vpravo) a další opora 
ZŠ Englišova Matyáš 
Demar přebírají pohár 
pro vítěze celoroční 
opavské volejbalové ligy 
základních škol.

Engliška porazila ve finále ZŠ 
Ilji Hurníka. Bronzová příčka 
patří ZŠ Mařádkova, která 
přehrála družstvo ZŠ Rie-
grova. Finálové kolo proběhlo 
na začátku června před zcela 
zaplněnou městskou víceú-
čelovou halou. Za pořadatele 
ligy ocenil vítěze Břetislav 
Tůma a trenér prvoligového 
opavského VK Ferram Martin 
Demar.

Foto: Jan Šindler
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Tandem pro život. Po úspěšném 
odstartování vloženého závodu tan-
demových kol na cyklistickém Sile-
sia bike marathonu v Opavě bude 
tento projekt pro zrakově posti-
žené pokračovat dalšími závody: 
5. srpna v Praze, 19. srpna v Kar-
lových Varech, 17. září v Hamru na 
Jezeře a 30. září v Klokočůvkách 
u Oder. Občanské sdružení Tandem 
má na závody k dispozici plně vyba-
vená tandemová kola, dopravu, uby-
tování a stravu hradí z vlastních 
nákladů. Zájemci o přihlášky a pří-
padné dotazy se mohou kontaktovat 
na TandemOpava@seznam.cz.
Gabriela Krečmerová krajskou 
přebornicí. Střelecký oddíl opav-
ského Ostroje byl v posledním květ-
novém víkendu organizátorem 

přeboru MS kraje ve střelbě z malo-
rážky. V hlavní kategorii – střelbě na 
3x20 ran dosáhla nejlepšího výkonu 
opavská střelkyně Gabriela Kreč-
merová, a to nástřelem 576 bodů. 
V 1. kole českého poháru ve střelbě 
z malorážky a vzduchovky, které 
se konalo před krajským přeborem 
v Plzni, opět v kategorii juniorek ve 
střelbě ze vzduchové pušky zvítě-
zila Gabriela Krečmerová. Ve střelbě 
z malorážky na 3 x 20 ran byla dva-
krát druhá. Jiří Hromada v katego-
rii juniorů obsadil 3. místo ve vzdu-
chovce, 3. a 4. místo v malorážce na 
3x40 ran.
Atletický trojboj pro tělesně han-
dicapované. Již 4. ročník atletic-
kých soutěží pro tělesně handi-
capované žáky uspořádala ZŠ na 

Dostojevského ulici a ZŠ Engli-
šova. Závodilo se v bězích na 50 m 
a 250 m, skoku dalekém a v ho-
dech míčkem a kuželkou. „Celá akce 
potvrdila obrovskou chuť handica-
povaných dětí do soutěžení, kdy 
zásluhou obrovské vůle a bojov-
nosti dokázaly předvést obdivuhodné 
výkony,” konstatoval ředitel ZŠ Eng-
lišova Jan Škrabal.
Tisíce startů – jeden cíl. Již desátý 
ročník Běhu Terryho Foxe pro-
běhl spolu s tzv. Dnem pro zdraví 
na konci května v areálu ZŠ Opa-
va-Kylešovice za finanční podpory 
města Opavy. Výtěžek letošního 
běhu, 15.344 Kč, kterým přispělo 
na výzkum rakoviny 1017 účastníků 
opavského běhu, byl jako každo-
ročně zaslán na účet BTF.
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Největší výstavu, jakou kdy 
opavský Institut tvůrčí 

fotografie zorganizoval, hostí 
až do 20. srpna opavský Dům 
umění. Výstava Absolventi 
ITF 1991–2006 nabízí ukázky 
z tvorby těch, kteří školou 
prošli během celé její existence. 
Kromě Domu umění se můžete 
podívat na menší expozice 
v Základní umělecké škole, 
Městské knihovně Petra Bezruče 
a Ateliéru fotografie Galerie 
U Jákoba.

Opavský ITF už dlouho není 
jen řadovou uměleckou školu. 
Je to škola, která významně 
ovlivňuje tvář nejen české, ale 
i zahraniční fotografie. Mezi 
šesti českými katedrami či 
ateliéry se samostatnou výu-
kou fotografie je ITF druhým 
nejstarším a s 18 pedagogy 
a 171 studenty největším. 

Vernisáž Absolventů přilákala 
obrovské množství lidí a Dům 
umění byl bez nadsázky zapl-
něný. „Na výstavě je bohatě 
zastoupen jak sociologicky 
zaměřený dokument a repor-
táž s konkrétně vymezenými 
tématy, tak různé formy sub-

jektivněji a obecněji pojaté dokumen-
tární fotografie. V obou případech se 
stále výrazněji uplatňuje invenční využití 
barev,” popisuje expozici šéf ITF Vladimír 
Birgus. „To platí i o dnes velmi populární 
portrétní fotografii, zahrnující mnoho 
rozličných přístupů od moderních para-
frází sanderovských portrétů lidí v urči-
tém prostředí přes výtvarné stylizované 
portréty až k dnes už proslulým insceno-
vaným autoportrétům Dity Pepe s růz-
nými muži. Silné je také postavení insce-
nované fotografie, v některých případech 
se prolínající s moderním dokumen-

tem nebo vizuálním deníkem. Kupodivu 
malé zastoupení má klasický akt, i když 
nahá těla se objevují třeba v inscenova-
ných snímcích. Výstava zahrnuje i pří-
klady moderní krajinářské tvorby, včetně 
záběrů městských krajin, výtvarných 
experimentů a intermediální tvorby, 
nekonveční módní fotografie či invenč-
ního využití možností digitálních úprav 
fotografického obrazu,” načrtl výstavu 
Vladimír Birgus.

Výstava potrvá do 20. srpna a je ote-
vřená od úterka do neděle vždy od 10 do 
17 hodin.

Nahoře:
Z cyklu Dvojice 2, 

2004–05.
Foto: Agata 

Kubień

Dole:
Malířka Adriena 
Šimotová, 2001.

Foto: Jiří Jiroutek

K
R

Á
T

C
E

Zástupci cestovek procházeli 
Opavu. Město hledá další cesty jak 
dostat Opavu a Opavsko do katalogů 
cestovních kanceláří. Například se 
obrací přímo na cestovní kanceláře 
a ukazuje jim, jaké možnosti zdejší 
region nabízí. První takovou akci 
s názvem FamTrip připravila radnice 
v červnu. „FamTrip je v podstatě 
zájezd zástupců cestovních kanceláří 
do oblastí, které by mohli dále nabí-
zet pro dovolenou svým klientům,” 
vysvětluje vedoucí odboru prezen-
tace Jana Mrkvičková. Na FamTrip 
přijela dvacítka zástupců cestovních 
kanceláří, především z Prahy. Zájem 
ale projevily i zahraniční kanceláře. 
„Zástupci si prohlédli ubytovací mož-
nosti a turistické atraktivity. Nej-
déle se zdrželi v Opavě, Kravařích 
a Hradci nad Moravicí. Jejich reakce 
byly většinou kladné, mnozí byli pře-
kvapeni kvalitou ubytovacích služeb 
i nabídkou pamětihodností,” řekla 
k návštěvě Jana Mrkvičková. Někteří 
z účastníků už městu nastínili své 
nápady na zájezdy na Opavsko. Akci 

připravilo město ve spolupráci s De-
stinačním managementem Morav-
skoslezským a agenturou Czech Tou-
rism.
Letní půjčovní doba knihovny. 
V době prázdnin budou všechna 
oddělení včetně videopůjčovny a in-
ternetu v hlavní budově knihovny 
otevřena v pondělí a čtvrtek od 
8 do 18 hodin. Výpůjčky lze pro-
dloužit telefonicky: 553 714 005, 
553 821 700, 553 821 701 nebo 
e-mailem: dospele@okpb.cz, 
detske@okpb.cz, studovna@okpb.cz. 
Pobočky Kateřinky, Kylešovice a Olo-
moucká budou mít otevřeno v pondělí 
a čtvrtek od 9 do 18 hodin, vyjma 
polední přestávky od 12 do 13 hodin 
(Kylešovice, Olomoucká). Výpůjčky 
opět můžete prodloužit telefonicky: 
553 622 334, 553 821 702 (Kate-
řinky), 553 734 066, 553 821 703 
(Kylešovice), 553 715 644 (Olo-
moucká) nebo e-mailem: 
katerinky@okpb.cz, kylesovice@okpb.cz, 
olomoucka@okpb.cz. Půjčovní doba 
v knihovnách v městských částech 

Komárov, Milostovice, Vávrovice 
a Suché Lazce bude oznámena přímo 
čtenářům. Knihovna Malé Hoštice je 
přes prázdniny uzavřena. 
XXII. ročník evropského Pony 
Expressu. Ve spolupráci s měs-
tem Opavou proběhne na Horním 
náměstí v sobotu 18. 8. 2006 již 
22. ročník Pony Expressu – přepravy 
pošty v koňském sedle po trati Pol-
sko – Slovensko – Česká republika 
– Německo. Poštovní úřad s prode-
jem speciálních pohlednic bude ote-
vřen na Horním náměstí od 14.00 do 
17.00 hodin. K zábavě vám zahraje 
skupina Tarantule a práci s bičem 
předvede Jiří Martínek. Po 16. ho-
dině přijedou jezdci na koních.
Dny evropského dědictví. Letos 
v září se opět můžete projít s prů-
vodcem po opavských památkách. 
V rámci Dnů evropského dědic-
tví město zpřístupní Švédskou kapli, 
Zemský archiv, židovskou část Měst-
ského hřbitova, Matiční dům a kos-
tel sv. Hedviky. Akce proběhne 
9. září. Vstup do památek je zdarma 

Institut nabízí velkolepou
přehlídku absolventů
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Do města přijel Špión. Od 
konce června sleduje 

a nasává dění na Dolním 
náměstí. Sleduje ho a nasává ve 
dne v noci. Na náměstí zůstane 
až do podzimu a pak se asi vydá 
na další pouť po evropských 
městech.

Dinosaurus? Mravenečník? Nepovedený 
studentský vtip? Pětimetrové plechové 
zvíře-monstrum, Špión Apion, vybízel 
k dohadům a otázkám hned od prvních 
minut instalace.

„Je to Špión Bezručovy Opavy a Opav-
ského léta zábavy. Všechno sleduje 
a do všeho strká nos. Jeho dobře 
ukrytá elektronická čidla nasávají, sle-
dují a zaznamenávají, co se kolem 
děje,” popisuje plastiku městský kul-
turní referent Petr Rotrekl. Opava je 
čtvrtým městem, které Špión sleduje. 
Doposud jej viděli v lotyšské Rize, 
v Praze (před Rudolfínem) a v Brně.

Špión vzešel z dílny jednoho z nejuzná-
vanějších českých výtvarníků, z dílny 
Františka Skály. Umělce, jehož výstavu 

v Rudolfinu (2004) vidělo více než 40 
tisíc lidí a o jehož výstavě psali umě-
lečtí kritici jako o výtvarné události 
roku. Umělce, který si odnesl cenu za 
nejvýznamnější výtvarný počin – Osob-
nost roku 2004, držitele Chaloupec-
kého ceny. Umělce, který je nadprů-
měrně zásadový, zodpovědný a přitom 
velmi hravý a nápaditý. Umělce, který 
reprezentoval Česko na přehlídce sou-
časného umění v Benátkách, přičemž 
na cestu se vydal pěšky jen s batohem 
a zvládl ji za dvaadvacet dnů.

Petr Rotrekl společně s šéfem Domu 
umění Martinem Klimešem jednali 
s Františkem Skálou o možnosti vysta-
vovat v Opavě. Umělec souhlasil. 
Oprava potenciálních výstavních prostor 
– kostela sv. Václava – se však pro-
táhla, a tak do města zatím poslal ales-
poň špiónský pozdrav.

Do města přijel Špión

Nahoře:
Dělníci rozestavují 

Špiónovy nohy.

Dole:
Spouštění Špióna 
na nohy. Vpravo 

přihlíží šéf Domu 
umění Martin 

Klimeš.

Foto: Jan Šindler

a bezplatné vstupenky si budete moci 
vyzvednout v městském informač-
ním centru od 21. srpna. V centru také 
bude podrobný program Dnů.

    
Opava vydala Toulky Opavskem. 
Opava vydává novou reprezentační 
brožuru a CD o městě a okolí s ná-
zvem Toulky Opavskem. Brožura i CD 
jsou určené zahraničním a tuzemským 
turistům a budou dostupné ve čty-
řech jazykových verzích (ang., něm., 
pol., češ.). Brožura vychází na křído-
vém papíře a obsahuje množství foto-
grafií. Všímá si městské historie, archi-
tektonických a turistických zajímavostí, 
místních sportovních aktivit. CD obsa-
huje rozšiřující materiály. Toulky Opav-
skem budou k nahlédnutí v měst-
ském informačním centru. Kniha i CD 
byly spolufinancovány ze zdrojů SROP 
a Moravskoslezského kraje.
Luscinia vyráží do Evropy. Opavský 
středoškolský sbor Luscinia se v první 
polovině července vydá na zahraniční 

cestu, při které se zúčastní dvou mezi-
národních soutěží. Na festivalu v ang-
lickém Llangolenu bude Luscinia sou-
těžit pod vedením sbormistra Jiřího 
Slovíka v kategoriích dospělých, mlá-
dežnických a ženských sborů a poté 
sbor čeká ještě koncert v Londýně. 
Druhý festival se uskuteční ve špa-
nělském městečku Cantonigros. Zde 
ještě navíc i v kategorii lidových písní. 
Opavští zpěváci budou zpívat premi-
éru skladby D.Lidmily Jaká hanba by to 
byla. Sboru na cestu na festival mimo 
jiné přispělo i město Opava.
Napadení ČSR 1938. Na 9. září při-
pravuje Klub vojenské historie Opava 
bojovou ukázku s názvem Napadení 
ČSR 1938; fiktivní střetnutí ozbro-
jených sil Československé republiky 
s jednotkami německé armády. Střet 
bude zasazen do prostoru linie býva-
lého čs. opevnění v Opavě-Milostovi-
cích, přičemž hlavním bojovým objek-
tem ukázky bude pěchotní srub OP 25 
Trigonometr a přilehlé LO vz. 37. Do 
palebné přehrady opět zasáhnou dale-
kými palbami OP 26 a OP 24, včetně 

několika LO. Nebude chybět explozemi 
předimenzovaný reálný nálet, útok 
letadla, množství vojenské historické 
techniky apod. Bližší informace vám 
přineseme v zářijovém vydání Hlásky. 
První ročník počítačové soutěže 
Bajtík. Informační centrum při ZŠ 
Boženy Němcové uspořádalo na konci 
května a začátkem června první roč-
ník počítačové soutěže Bajtík. Soutěže 
se zúčastnilo 52 žáků ze 16 základních 
škol opavského regionu, kteří zápolili 
ve třech kategoriích. Bližší podrobnosti 
a vítězné práce si můžete prohlédnout 
na www.zsbn.opava.cz. 
Loutkové divadlo ukončilo první 
sezonu. Druhý červnový víkend uza-
vřelo Loutkové divadlo Střediska vol-
ného času Opava svou první divadelní 
sezonu. V sobotu proběhl na Marián-
ských loukách v Hradci nad Moravicí 
zábavný pochod nazvaný Z pohádky 
do pohádky. V neděli se na nádvoří 
Červeného zámku v Hradci nad Mora-
vicí hrálo představení „Kocourek Mod-
roočko” v nastudování divadelního sou-
boru Sáček LD SVČ Opava.
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Opavský fotbalový klub 
SFC se vrací na důstojné 

fotbalové pozice. Dne 5. srpna 
přivítají Městské sady prvního 
z druholigových soupeřů Žižkov. 
Vedení klubu rázně vystoupalo 
z krajského přeboru do vyšších 
fotbalových pater a překonalo 
i ty nejoptimističtější odhady 

z podzimní sezony. Navíc: 
rozpočet pro nový ročník už 
sponzoři zajistili a brzy by 
měly být vyrovnány zbývající 
závazky k fotbalovému svazu. 
Druholigovou licenci koupil klub 
od Kroměříže.

„Splnili jsme tak slovo, které jsme 

dali fanouškům, že uděláme vše 
proto, abychom důstojně oslavili 100 
let opavského fotbalu,” konstatoval 
předseda představenstva SFC Miro-
slav Uvíra. 

Tým už vyhledává druholigové posily 
a do Sadů se chystá stěbořický 
rodák a zkušený prvoligový zálož-
ník Milan Barteska. Kromě něj se do 
Opavy chystají zlínský brankář Ota-
kar Novák, dolnobenešovský útoč-
ník Radomír Müller, olomoucký útoč-
ník Pavel Šultes a brněnský obránce 
Radek Mezlík. S Opavou podepsal 
smlouvu na dvouroční hostování. 
V hledáčku manažera Pavla Hadamc-
zika je ještě několik dalších posil, ale 
dohody s nimi a jejich mateřskými 
kluby ještě nebyly do uzávěrky uza-
vřeny. Mužstvo by měl opět vést Petr 
Žemlík. Kouč, který je spojen s nej-
většími momenty opavské fotbalové 
historie, sice původně zvažoval, že se 
po úspěšné sezoně naplno vrátí do 
podnikatelského světa, ale nakonec 
se rozhodl u fotbalu ještě zůstat.
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Holuša v reprezentaci o Ev-
ropský pohár. Opavská běžecká 
naděje Jakub Holuša má za sebou 
reprezentační start v I. lize Evrop-
ského poháru v atletice. Holuša 
skončil šestý na 3000 m překážek, 
když porazil švýcarského Markuse 
Hagmanna a estonského Alexeje 
Saveljeva. Na konto českého týmu, 
který celkově skončil třetí, připsal 
tři body.
Věra Macošková – Missis aero-
bik 2006. O prvním červnovém 
víkendu se v Praze konala sou-

těž Miss aerobik České republiky. 
V kategorii missis získala titul Mis-
sis aerobik 2006 Věra Macošková 
z Opavy. Věra Macošková je podni-
katelka a aerobiku se věnuje již 17 
let. Kromě nového titulu je držitel-
kou několika dalších – Mezinárodní 
instruktorka IFAA, Profi instruk-
torka ČSA Heleny Jarkovské, Nike 
fitness instruktorka. Natočila seriál 
cvičení pro televizi a audiokazetu 
s hudbou na cvičení. Několik let 
vedla skupinu cheerleaders opav-
ského basketbalového klubu.

Kylešovická žabka. V sobotu 
17. června proběhl VI. ročník volej-
balového turnaje juniorských druž-
stev dívek z Čech, Slovenska a Pol-
ska s extraligovou a prvoligovou 
příslušností. Turnaj pořádal volej-
balový oddíl VK Kylešovice za pod-
pory města Opavy. Domácí tým se 
nakonec probojoval až do finále, 
ve kterém podlehl Novému Jičínu 
0:2. Dalším kylešovickým turna-
jem bude 30. ročník turnaje dospě-
lých o Kylešovickou žábu, který se 
uskuteční 26. srpna.

Do Opavy se vrací druhá liga

Licence přišla z Kroměříže

O koupi druholigové licence jednalo 
vedení SFC se šesti adepty. 

Klub porovnával nabídky, hledal 
nejlacinější a nejvýhodnější. Nejdříve 
si vybral Kunovice. Kunovice však 
trápí nedořešené závazky, které 
převodu licence brání, a tak se Opava 
nakonec dohodla s Kroměříží.

Druholigovou licenci koupil klub díky spon-
zorům, nikoli z městských peněz. Město se 
bude podílet na finančním chodu klubu podle 
stejných pravidel, podle jakých pomáhá všem 
ostatním velkým opavským sportům: bude 
hradit provoz stadionu, přispěje na šedesát 
procent nákladů na mládež a podle výkon-
nostní tabulky přispěje klubu paušální částkou. (Velké 
opavské týmy hrající druhou ligu dostávají příspěvek půl 
milionu korun, prvoligové týmy dva miliony korun.)

Klub, který byl ještě loni v létě v existenční pasti, je na 

tom v současné době mnohem lépe. Zadluženost SFC je 
nyní na nízké úrovni. „Ve chvíli, kdy nám zaplatí 1. FC Slo-
vácko za přestupy hráčů, bude Opava schopna srovnat 
všechny závazky vůči fotbalovému svazu,” uvedl předseda 
SFC Miroslav Uvíra.

Trenér Petr Žemlík 
neztratil fotba-
lovou slinu a má 
chuť ještě pomoci 
druholigovému 
mužstvu.
Foto: Jan Šindler

Jan Žurek bojuje 
ve vápně o míč. 

Opava nastřílela 
v krajském 

přeboru 105 gólů, 
přičemž inkasovala 
pouhých jedenáct.
Foto: Jan Šindler


