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Začíná Bezručova Opava
Velký zářijový festival Bezručova Opava právě 
začíná. Je věnován dětem a dětství. Čeká vás 
řada divadelních představení, filmů, přednášek 
a besed, koncertů či výstav. strany 6–7
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Druhá cesta přes La Manche
Opavský rodák David Čech se po dvou letech vrátil na kanál La 
Manche a překonal ho v obou směrech. Jako první Čech a jako 
první suchozemec. Jak cestu zvládl a co jej čeká, si můžete přečíst 
na střední dvoustraně. Foto: archiv Davida Čecha strany 10–11

Dokumenty potomkům jsou ve věži
Oprava Hlásky intenzivně pokračuje. Do mako-
vice byly pro potomky uloženy dokumenty 
o městě, na střeše se upevňují sochy lvů a první 
části lešení začínají z Hlásky mizet. strana 4

Fotbalisté vstoupili do druhé ligy
S novými posilami se budou opavští 
fotbalisté prát o důstojné místo na druholigo-
vém slunci.
  strana 20

Plošnou inzerci na stránkách Hlásky vám ráda zprostředkuje Alena Bohatová, 
tel: 558 676 782, mobil: 775 181 924, e-mail: bohatova@consultants.cz.

Kudlička 
bodoval 
v Pekingu
Opavský tyč-
kař Jan Kud-
lička byl nejlep-
ším sportovcem 
české výpravy 
na Mistrovství 
světa juniorů 
v atletice v Pe-
kingu.
Foto: archiv 
Jiřího Lesáka
  strana 20
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Opavské léto uzavřelo první ročník
Opavské léto, kterým se vám město snažilo 
zpestřit alespoň některé letní dny, má za sebou 
úvodní ročník. strana 19
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Městem chodí více okrskářů
Městská policie rozšířila řady strážníků, kteří se 
budou věnovat přímo městským okrskům. K pů-
vodní šestici okrskářů se přidala další šestka 
strážníků. strana 8

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
S příchodem prvních zářijových dnů začíná i velký 
městský kulturní festival Bezručova Opava. Město 
pro vás připravilo na třiapadesát programových bloků 
a více než desítku doprovodných akcí, jejichž společné 
téma je Dítě v nás. Snad vás připravené akce zaujmou 
a některou z nich si vyberete. 

S koncem léta končí i první etapa okrskového systému 
městských strážníků. Zatím to vypadá, že okrskový 
systém městu prospívá. Strážníci jej proto ještě roz-
šíří. Současné okrskové obvody by už neměl obcházet 
osamocený okrskář, ale v obvodech začnou působit 
okrskáři dva. Je na vás, nakolik se na ně budete obra-
cet, nakolik okrskového systému využijete, aby jejich 
práce byla pro město co nejužitečnější.

Zářijovou osobností Hlásky je mladý vytrvalostní pla-
vec David Čech. David je první Čech, který pokořil 
kanál La Manche rychleji než za deset hodin (v roce 
2004). Letos v létě se znovu vydal do úžiny. Tentokrát 
ji pokořil v obou směrech a ve vlnách Atlantiku strá-
vil téměř dvacet hodin. Výkon Davida Čecha je o to 
obdivuhodnější, že se v průběhu plavby nevzdal ani 
ve chvíli, kdy jej silný proud tlačil natolik, že se téměř 
hodinu nepohnul z místa. Davidův výkon bude prav-
děpodobně patřit k největším sportovním výkonům 
tohoto roku. Opava na jeho cestu na kanál přispěla 
padesátitisícovým grantem.

Slezské divadlo má nového ředitele. Výběrová komise 
městu doporučila přijmout na významný kulturní post 
zkušeného slovenského dirigenta Pavola Tužinského. 
Městští radní respektovali návrh komise. Šéfdirigent 
Symfonického orchestru Státní opery Tužinský by měl 
pomoci dosahovat vynikající úrovně divadelních před-
stavení opery i činohry.

Lidé, které zajímá válečná historie či živé ukázky z vá-
lečné historie, se v první třetině září mohou zajet 
podívat do Milostovic. Opavský klub vojenské histo-
rie pro ně připravil hrané scény z druhé světové války, 
a to jak ukázky dobově možné, tak výjevy zcela fik-
tivní (například střet československé armády s němec-
kými útočníky).

Po roční přestávce se do Opavy vrátila důstojná fot-
balová soutěž, a to bez městských peněz. Klub si sám 
zajistil prostředky na celou sezonu a manažer Pavel 
Hadamczik přivedl do klubu hráče, kteří by měli napo-

moci, aby se v Městských 
sadech hrál dobrý fotbal.

Šedesáté výročí sportovní 
existence oslaví v září opa-
vští basketbalisté. Klubové 
oslavy vyvrcholí kvalifikačním 
zápasem českého týmu proti 
Rusku.

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

Zbyněk Stanjura
primátor
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Zářijové zastupitelstvo. Další 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 19. září 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. 
Zastupitelé čeká návrh cyklo-
stezky. Opavské zastupitele čeká na 
zářijovém zastupitelstvu schvalování 
návrhu na spolupráci při výstavbě 
cyklostezky z Opavy do Jakarto-
vic. Cyklostezka by měla být bez-
pečnou spojnicí mezi Opavou, Oti-

cemi, Litultovicemi a Jakartovicemi. 
Zastupitelé se budou zároveň zabý-
vat schválením návrhu na přípravu 
projektové dokumentace pro cyklo-
stezku.
Slezská nemocnice asi dostane 
dotaci na seminář. Zastupitelé 
pravděpodobně podpoří žádost Slez-
ské nemocnice o dotaci na organi-
zaci Meziregionálního mezioborového 
semináře patologů a histologických 
laborantů. Žádost o 40 tisíc korun už 
podpořili radní, nyní míří žádost do 
zastupitelstva.
Komárovský přechod bude 
osvětlen. Komárovský přechod 
pro chodce na Ostravské ulici by se 

měl stát přehlednějším pro řidiče 
i chodce. Radní totiž schválili inves-
tiční smlouvu, díky které bude nad 
přechodem vybudováno osvětlení.
Změny v provozu MHD. Od 1. září 
dochází k několika zásadním změ-
nám v organizaci MHD. V souvislosti 
s připravovaným uvedením nových 
hybridních trolejbusů do provozu na 
lince 221, bude na této lince upra-
ven jízdní řád s pravidelným inter-
valem 20 min. v pracovní dny a 40 
min. o sobotách, nedělích a ve svát-
cích. S tím souvisí změna trasy linky 
217, která bude místo u Kauflandu 
končit na zastávce Koupaliště a po-
vede po trase od zastávky Diva-

Kdy opavská Hláska 
odloží prstenec lešení 

a odhalí se v plné kráse? 
Pravděpodobně během října. 
Oproti původním předpokladům 
se totiž vzhledem ke stavu 
střechy protahují střešní 
práce. Nicméně některé části 
věže a budovy už budou bez 
stavebních konstrukcí viditelné 
dříve. Na konci srpna začaly 
sjíždět dolů první podlážky 
z jižní strany náměstí.

Během srpna město uzamklo tubus 
s městskými materiály o dnešní době 
a nechalo jej vynést nahoru do báně. 
Kromě materiálů soudobých město ještě 
okopírovalo všechny materiály, které 
byly nalezeny při sundávání makovice, 
a to včetně fotografií. Na budoucí Opa-
vany tak čekají desítky fotografií sou-
časné Opavy a jejích obyvatel, materiály 
o městských akcích a událostech nebo 
třeba i přehled toho, co dnes jídáváme 
a za kolik. A také kopie velmi starých 
městských zápisů, fotografie z oprav 

Hlásky v devatenáctém a dvacátém sto-
letí, fotografie válkou zničené Opavy 
a další materiály.

Kromě městských tubusů můžou 
potomci najít ještě schránku uloženou 
stavebníky do krovu. Schránka se sou-
středí především na samotnou opravu 
Hlásky. Během srpna také putovaly 
nahoru na střechu sochy lvů. Jsou to 
kopie historických soch, které radnici 
dříve zdobily. Sochy jsou zhruba 130 
centimetrů vysoké a 300 kg těžké.

Rekonstrukce Hlásky
potrvá asi do října

Stavbyvedoucí Jiří 
Ausficír (vlevo) 

přidržuje makovici 
na věžním ochozu. 

Vpravo stojí 
stříbrný tubus. 

Za minutu upevní 
báň na provaz 

a dělníci ji vytáh-
nou ke špičce.

Foto: Jan Šindler
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Opavské Slezské divadlo 
povede od prvního září 

nový ředitel. Opavští radní 
respektovali doporučení 
výběrové komise a do funkce 
zvolili slovenského dirigenta 
Pavola Tužinského.

Radní vynesli verdikt po dvou výbě-
rových řízeních. První vyhlásili loni na 
podzim, druhé na jaře. Výběrové řízení 
vyhlásilo město poté, co ředitelský 
post dobrovolně opustila ekonomka 
Sylva Gapková, která vedla divadlo 
více než pět let. „Uvedla, že za ta léta 
odevzdala divadlu, co mohla, a chce si 
najít jiné pracovní uplatnění,” konsta-

toval tehdy primátor Zbyněk Stanjura. 
Řízením divadla byl dočasně pověřen 
šéf činohry Zdeněk Černín, který diva-
dlo vedl až do dnešních dnů.

Pavol Tužinský pracoval naposledy jako 
šéfdirigent Symfonického orchestru 
při státní opeře v Bánské Bystrici. Za 
sebou má řadu dalších profesních zku-
šeností. Působil jako pedagog na ban-
skobystrické konzervatoři a v Akademii 
umění. Dirigoval v Bulharsku, Francii, 
Itálii, Izraeli, Rakousku či Švýcarsku. 
Na Slovensku dirigoval několik hudeb-
ních těles, například Musica Sinfo-
nica Bratislava, Symfonický orchester 
Jána Cikkera a další. Má i přímé zku-

šenosti z Česka, protože v devadesá-
tých letech působil na ostravské diva-
delní scéně.

dlo (zastávka na ul. Čapkova) po ul. 
Krnovská, zastávky SME a Stará sil-
nice, po ul. U Náhonu a ul. Jaselská 
k zastávce Koupaliště. Touto linkou 
tak zajistíme mimo jiné přímé spojení 
pro cestující z oblasti ulice Olomoucká 
na ul. Krnovskou, kde se nachází pod-
statná část Magistrátu města Opavy. 
Další zásadní změnou bude zrušení 
výlukové linky 226 a obnovení linky 
216 Dolní náměstí – Držkovice. Více 
informací a platné jízdní řády najdete 
na www.mdpo.cz.
Vávrovice otevírají neobyčejné 
hřiště. Vávrovická základní škola 
začne nový školní rok s novou zahra-
dou. Škole se díky sponzorům a zři-

zovateli podařilo realizovat projekt, 
který v roce 2001, škole na míru, zho-
tovil pražský výtvarník Miroslav Pac-
ner. Název projektu „Prostor pro hru, 
fantazii a klid” vystihuje budoucí vyu-
žití originálně řešeného exteriéru 
školy. Škola vás zve na Zahradní slav-
nost, která bude zahájena 4. září ve 
14.30 hodin. Po celé odpoledne bude 
mít škola své dveře dokořán. Ve školní 
galerii můžete zhlédnout nově insta-
lovanou výstavu „Zahrada v promě-
nách času” a projít si všechny prostory 
školy. 
Opava má svou konzervatoř. Od 
1. září proběhne přeměna Církevní 
střední varhanické školy na Beethove-

nově ulici v šestiletou Církevní konzer-
vatoř Opava. Všem zájemcům o obor 
hudba se tak naskytne možnost studo-
vat následující obory: hra na varhany, 
hra na klavír, řízení sboru a sólový 
zpěv. Škola přijímá studenty, jež splní 
podmínky talentových zkoušek. Stu-
dium je bezplatné. Nastávající poslu-
chači mohou získat kromě maturitní 
zkoušky po čtyřech letech studia také 
absolutorium po dokončení šestého 
ročníku. Činnost nově vzniklé konzer-
vatoře bude spolu s novým školním 
rokem slavnostně zahájena v pondělí 
4. září od 10 hodin mší svatou v kapli 
sv. Kříže, kterou celebruje jeho exce-
lence Bruno Platter.

Nový ředitel 
Slezského divadla 
Pavol Tužinský. 
Foto: archiv Pavo-
la Tužinského

Pro pasy na nové
pasové oddělení

Od prvního září si můžete 
začít chodit pro nové pasy 

do nových magistrátních prostor 
na Krnovské ulici. Oddělení 
pasů prošlo zásadní změnou 
a vyřizování pasů by mělo být 
přehledné a poměrně rychlé.

„Pracoviště, které je bezbariérové, je 
vybaveno klimatizací a pořadovým 
vyvolávacím zařízením, jež minimalizuje 
nepříjemné čekací doby. Občané města 
tak budou vyřizovat cestovní doklady ve 
špičkově vybaveném pracovišti, jehož 
parametry jsou srovnatelné s nejlepšími 

v České republice,” konstatoval tajem-
ník magistrátu Tomáš Elis.

V jednodušších případech bude vyřízení 
úředních formalit trvat patnáct minut. 
Pas pak od úřadu dostanete do 30 dnů. 
Nový pas pro lidi starší 15 let stojí 600 
korun, pro děti od 5 do 15 let stojí 100 
korun (na pět let). Na pasové oddě-
lení si sebou musíte vzít občanský prů-
kaz a rodný list, fotku vám udělají na 
místě. U dětí, pro které vyřizujete první 
pas, je nutné mít sebou osvědčení 
o státním občanství. Pro pas dětem do 
pěti let si musíte vzít sebou fotogra-

fii potomka. Pas stojí 50 korun a platí 
jeden rok.

Opavské pasové oddělení doporu-
čuje, abyste dětem pasy nechávali 
dělat. „V některých případech při ces-
tách do zahraničí už totiž nestačí mít 
dítě zapsané jen v pasu,” upozorňuje 
vedoucí oddělení evidence obyvatel 
a pasového Lenka Ausficírová.

Pokud potřebujete rychlý pas, zaplatíte 
za něj více. Pas se vyřizuje do 15 dnů 
a stojí 1500 korun pro dospělé a 1000 
korun pro děti od 5 do patnácti let.

Do Slezského divadla zamířil

slovenský dirigent
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Bezručova Opava: poklona 
Od první zářijové soboty do první říjnové neděle. Téměř každý 
den na vás čeká nějaká festivalová akce.

Filmy, divadelní představení, 
koncerty, vědecká konference, 

besedy, výstavy, nevšední 
prohlídky památek. Festival 
Bezručova Opava právě začíná.

Téma letošního festivalu je Dítě v nás. 
A v souladu s tématem je festival určen 
jak dospělým, tak i dětem. Připraveno je 
pro vás třiapadesát programových bloků 
a dalších jedenáct doprovodných akcí.

Děti si přijdou na své především v roz-
ličných loutkářských představeních. 
Mezi největší taháky budou určitě pat-
řit kousky z dílny Divadla Spejbla a Hur-
vínka či divadelní premiéra Macha a Še-
bestové ve Slezském divadle. Starší se 
můžou těšit třeba na koncert Michala 
Prokopa či letošního držitele Ceny Petra 
Bezruče Radima Zenkla.

Téma festivalu vybíral přípravný výbor 
festivalu. „Devětačtyřicátý ročník Bezru-
čovy Opavy chceme věnovat dětskému 
pohledu na svět. Jeho hravosti, fanta-
zii, otevřenosti a neohraničitelnosti mož-
ností, které jsou před námi na začátku 
naší životní pouti, ale i zamyšlením nad 
tím, jak důležitý a zásadní je dětský věk 
pro pokračování věku dospělého,” říká 
jeho dramaturg Petr Rotrekl.

Rané člověčí údobí bude letošní alfou 
a omegou festivalu. Jednotlivé pořady 
kladou důraz na rozmanité aspekty dět-
ského světa. Hravost dětství, dětská 
odvaha, pošetilost, bezstarostnost, bez-
břehá dětská fantazie, ale i dětská zlo-
myslnost a krutost. Dětská radost i dět-
ské neštěstí.

Festival také zastřešuje udílení tří kul-
turních cen. Tou nejvýznamnější je Cena 
Petra Bezruče, kterou město uděluje 
každé dva roky některému z Opavanů 
nebo některému z opavských rodáků za 
nejvýznamnější kulturní počin nebo za 
dlouholeté významné kulturní působení.

Festivalová nabídka
Úvod festivalu bude patřit těm nejmen-
ším a zahájí jej česká loutková legenda. 
Divadlo Spejbla a Hurvínka si pro Opavu 
připravilo dvě představení. Na první říj-
nový sobotní večer kus ze zákulisí lout-
kového divadla: O myších a loutkách, 
ve kterém můžete nahlédnout za diva-
delní oponu v době, kdy je divadlo bez 
diváků. Ze spejblovsko-hurvínkovského 
repertoáru se děti mohou podívat na 
komedii Hurvínek a kouzelník. Napláno-

vána jsou dvě představení na první záři-
jové nedělní dopoledne.

Loutky pak v rámci festivalu dosta-
nou prostor ještě mnohokrát. V rámci 
doprovodných programů můžete vzít 
děti na pohádku Kocour Modroočko 
(11. 9.), veselou pohádku Co vítr vyprá-
věl (15. 9) či hororovou komedii Ote-
sánek (22. 9.). Z festivalových před-
stavení si pak můžete vybrat z mnoha 
dalších možností. Město vám nabízí 
pohádku brněnského souboru Radost 

Když jde kůzle otevřít (10. 9.), pohádku 
hradeckého divadla Drak O perníkové 
chaloupce (17. 9.), která je určena jak 
dětem, tak i dospělým. Dětské divadelní 
studio Praha přijalo pozvánku sdružení 
hendikepovaných Tandem a přiveze s  
sebou Krásku a zvíře (21. 9.). Ander-
senovu Sněhovou královnu s využitím 
netypických zvláštních loutek sehraje 
Divadélko na dlani (24. 9.). Starším je 
určeno představení Papírového divadla 
Norimberk (18. 9.). Toto divadlo patří ve 
svém oboru v Německu k nejlepším.
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dětství

Přímo do divadelního procesu se budou 
moci děti zapojit na konci září (30. 9.). 
Trojice slovenských herců pro ně připra-
vuje celodenní divadelní dílnu. Děti se 
seznámí s provozem divadla a zkusí si 
připravit divadelní představení. Dílny se 
můžou zúčastnit i rodiče dětí.

Další velký blok čeká filmové fanoušky. 
Čekají je zkažené mladé dívky ve filmu 
Sedmikrásky (21. 9.), filmové zpraco-
vání kultovní dětské knížky Knoflíková 
válka (18. 9.) či třeba film o zajímavém 
experimentu s dobrými skutky Pošli to 
dál (14. 9.). Z dokumentárních filmů se 
můžete podívat na řadu snímků z fes-
tivalu Jeden svět (Šadja, Děti ze sta-
nice Leningradská atd. (4. a 7. 9.) či 
se možná setkat s filmařem a s filmy 
Miroslava Janka (např. Vierka, příběh 
o velmi talentované dětské zpěvačce 
a jejím zmizení (11. 9.).

Z hudebních akcí bude také z čeho vybí-

rat. Klubový koncert Michala Prokopa 
(12. 9.), koncert letošního držitele Ceny 
Petra Bezruče, fenomenálního mandolí-
nisty Radima Zenkla ve Slezském diva-
dle (18. 9.), koncert Amadeus Knaben-
chor Wien a stěbořického chlapeckého 
sboru (17. 9.), Janáčkovy filharmonie 
(23. 9.) či koncert opavských a krnov-
ských rockových kapel (16. 9.).

Kromě Ceny Petra Bezruče, která 
je určena opavským umělcům za 
významné až mimořádné kulturní 
počiny, uděluje město v rámci festivalu 
ještě i cenu mladým opavským talen-
tům, a to talentům výtvarným a literár-
ním. Vyhlášení soutěže O cenu primá-
tora města proběhne 15. 9. v ZUŠ na 
Solné ulici. V rámci festivalu také pro-
běhne benefiční večer na záchranu sou-
těže mladých literátů Hlavnice A.C. 
Nora (vinárna U Přemka).

Z pestré nabídky výstav a besed si 

můžete například zajít na výstavu 
Pohádkový svět Hanse Christiana Ander-
sena (vernisáž 5. 9.) do Domu umění. 
Slovenští výtvarníci Kamila Štanclová 
a Dušan Kállay pracovali na ilustracích 
ke kompletnímu vydání Andersenových 
pohádek několik let.

Z divadelních kousků bude děti asi nej-
více lákat Mach a Šebestová ve Slez-
ském divadle (premiéra 10. 9.). Tvorbu 
originálního pohybového divadla Veselé 
skoky můžete vidět například v taneční 
grotesce Ve stanici nelze (25. 9.). Ani 
letos nebude chybět kousek z prověřené 
autorské dílny Siostrzonek-Koudela, 
která zve své příznivce tentokráte na 
školní výlet spojený s odhalením sochy 
doktora Františka Smělíka (29. 9.). 

Bezručova Opava toho nabízí opět 
hodně a soupis dalších akcí a divadel-
ních představení najdete v kulturním 
kalendáři.
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49. ročník festivalu Bezručova Opava je letos 
věnován dětem, dětskému pohledu na svět, hra-
vosti, fantazii, otevřenosti a neohraničitelnosti 
možností, které jsou před námi na začátku naší 
životní pouti, ale i zamyšlením nad tím, jak důle-
žitý a zásadní je dětský věk pro pokračování věku 
dospělého. Co vše získáváme (a získáváme-li 
co) přechodem do věku dospělosti, co ztrácíme, 
co bychom si měli uchovat a podržet, není naše 
životní pouť jen cesta od dítěte mladého k dítěti 
starému? Otázky a odpovědi, záhada a magie lid-
ského života je zakleta a zakódována ve věku 
dítěte, v cestě každého z nás. „Jen to je v člo-
věku trvalé a stálé, čím nasákl první věk,” psal 

Jan Ámos Komenský. Pátrat v tajemství a mikro-
kosmu dítěte, tedy naplňování letošního festivalo-
vého tématu, budeme opět prostřednictvím všech 
druhů umění – divadla, filmu, výtvarného umění, 
literatury i hudby po dobu celého měsíce září. Při-
pravili jsme pro vás 53 programových bloků a 11 
doprovodných akcí, ve kterých budeme nahlí-
žet a zkoumat dané téma s laskavostí, soucitem, 
porozuměním, seriózností i humorem. „Každý 
člověk je dítětem svého dětského věku,” přemí-
tal kdysi slavný rodák z Příbora Sigmund Freud, 
a když se režiséra Jeana Renoira ptali: „Jaké je 
vaše tajemství?” Odpovídá přesvědčivě: „Nosím 
své dětství stále v kapse.” Petr RotreklS

lo
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a

Vlevo:
Festivalový plakát s dětským 
motivem vychází z ilustrace 
Dušana Kállaye z knihy Astrid 
Lindgrenové – Mio můj Mio.

Uprostřed:
Divadlo veselé skoky je jedním 
z nejzajímavějších českých 
pohybových divadel. V Opavě 
sehraje dvě představení a na-
víc se můžete podívat na jejich 
tvorbu i v kině.

Vpravo:
Ilustrace k Andersenovým po-
hádkám vytvořili Dušan Kállay 
a jeho žena Kamila Štanclová.

Foto: archiv festivalu BO
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Jak MP kontaktovat? 
Telefonní číslo: 156

Velitel směny ve službě: 

553 756 665

Operátor komunikačního systé-

mu: 553 756 657

Webové stránky: 

www.mp-opava.cz

E-mail: 

mestska.policie@opava-city.cz

AKTUALITY

K
R

Á
T

C
E

Darujte, prosím, krev. Trans-
fúzní stanice v Opavě naléhavě 
žádá dárce všech krevních sku-
pin, aby přišli darovat krev, a to 
buď po telefonické objednávce na 
čísle 553 766 493 v pátek od 6.30 
do 7.30 hodin, nebo bez objednání 
v pondělí od 6 do 11 hodin a v úterý 
od 6 do 15 hodin. Transfúzní sta-
nice se nachází v nové budově 
v areálu Slezské nemocnice, vchod 
z Olomoucké ulice. Bližší informace 
se dozvíte na telefonních číslech 
553 766 493, 553 766 495.

Neumíte s počítačem? Minister-
stvo informatiky pořádá čtyři dvou-
hodinové počítačové kurzy. Cena 
jednoho kurzu je 100 Kč, zbylá 
částka je hrazena z dotace minis-
terstva. Výuka je přizpůsobena úpl-
ným začátečníkům, kteří tak mají 
možnost naučit se pracovat s tex-
tovým editorem, vyhledávat infor-
mace na internetu a odesílat a po-
sílat e-maily. Pro každého účastníka 
jsou připraveny výukové mate-
riály (knížky a CD). Registro-
vat se můžete na bezplatné lince 

800 800 028, kde současně získáte 
další informace o kurzech. 
Výzva pro poskytovatele sociál-
ních služeb. Odbor sociálních věcí 
magistrátu se obrací na všechna 
pracoviště, která poskytují soci-
ální služby v Opavě. Žádá je o spo-
lupráci na dotazníkovém šetření 
v rámci přípravy komunitního plá-
nování. Odbor chce zmapovat roz-
sah veškerých sociálních služeb, 
jejich cílové skupiny a formy posky-
tovaných služeb, personální zajiš-
tění, dostupnost a kapacitu služeb. 

Opavu bude hlídat dvojnásobný 
počet okrskářů než doposud. 

K dosavadní šestici strážníků 
se totiž připojila nová okrsková 
skupina. Strážníci by tak měli 
mít lepší přehled o tom, co se ve 
které čtvrti děje a jaké problémy 
obyvatele trápí.

Okrskový systém spustila městská poli-
cie na počátku letošního roku. V úvodní 
části byly město a městské části rozdě-
leny na šest obvodů: centrum města, 
čtyři opavské části a obvod složený 
z přilehlých městských částí. Nyní roz-
šiřují strážníci systém tak, že všechny 
velké obvody rozdělí ještě na dva 
menší. Strážníci tak mohou častěji kont-
rolovat a procházet své úseky.

Šéf okrskářů Zbyněk Zabloudil hodnotí 
dosavadní okrskářskou praxi kladně. 
„Strážníci mají blíže k občanům a spo-
lupráce s občany funguje dobře. Reagu-
jeme na podněty, snažíme se jim vyho-
vět. Velice dobře se rozvíjí spolupráce 
s magistrátními odbory, například s od-
borem životního prostředí nebo s od-
borem dopravy,” říká velitel územního 
dohledu. „Zvýšením počtu strážníků zís-
káme možnost více kontrolovat území, 
každý z okrskářů se častěji projde jed-
notlivými, obzvláště rizikovými, místy 
a strážníci mohou být častěji k zasti-
žení,” dodává.

V případě, že se chcete okrskářům svě-
řit s problémy, se kterými se ve vaši 
okrskové části potýkáte, můžete se na 
ně obrátit. Můžete je navštívit na kon-
taktních místech v jednotlivých čtvr-
tích, a to vždy ve středu mezi půl čtvr-
tou a půl pátou. Nebo si s nimi můžete 
osobně či telefonicky domluvit schůzku 
podle času, který by vám více vyhovo-
val. Všechna telefonní čísla jsou vyvě-
šena u kontaktních míst (areál nemoc-

Městem bude chodit
více okrskových strážníků

Zdeněk 
Zabloudil – 
šéf územ-
ního dohledu

Ivo Špičák, 
preventista 
kriminality

nice – Zbyněk Halátek 
(604 229 402), ZŠ Edvarda 
Beneše – Václav Přibyl 
(604 229 403), točna trolej-
busů – Vítězslav Doležal (604 229 407), 
Domov důchodců – Vladimír Grulich 
(604 229 405), pro všechny městské 
části – Petr Mucha (604 229 421).

Kontaktní místa najdete na ZŠ Edvarda 
Beneše, na trolejbusové točně v Kylešo-
vicích, u vrátnice Slezské nemocnice či 
u Domova důchodců na Rolnické ulici.
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Milostovice zvou na válečné ukázky

Válečná vřava. Tankový a pěší 
útok či atak letadel. To vše 

bude součástí další divadelně-
bojové ukázky, kterou pro vás 
na září připravil opavský klub 
vojenské historie ve spolupráci 
s vojenským historickým klubem 
z Deštné, českou armádou 
a dalšími organizacemi. 
Představení s názvem „Napadení 
ČSR 1938” se uskuteční 9. září 
v Opavě Milostovicích a začne ve 
13 hodin.

„Celá akce bude rozdělena do tří nava-
zujících bloků, kdy v prvém nazvaném 
„Co se nemuselo odehrát” bude formou 
miniukázky předveden výjev z osvobo-
zovacích bojů Ostravské operace v roce 
1945. Navazovat bude druhá ukázka 
menšího formátu znázorňující obranu 
hranic Československé republiky v kri-
tickém září 1938, kdy jednotky Stráže 
obrany státu vzdorovaly bojůvkám 

Freikorps Sudetenland. V hlavní části 
půjde o fikci možného střetnutí ozbro-
jených sil Československé republiky 
s jednotkami německé armády, které 
se nikdy neodehrálo,” popsal pro-
gram akce předseda KVH Opava Pavel 
Chráska. 

Střetnutí proběhne v prostoru linie 
bývalého čs. opevnění, přičemž hlav-
ním bojovým objektem ukázky bude 
pěchotní srub OP 25 Trigonometr a při-
lehlé LO vz. 37. Do palebné přehrady 
opět zasáhnou dalekými palbami OP 26 

a OP 24, včetně několika LO. Nebude 
chybět explozemi předimenzovaný 
reálný nálet, útok dvou letadel, seskok 
parašutistů, množství vojenské histo-
rické techniky, jako například tank T34 
a SU100, která se zúčastní prvního 
vstupu, obrněný automobil Tatra OA 
30, kolopásové transportéry OT 810, 
vojenské motocykly, automobily a další 
překvapení. 

V rámci doprovodného programu bude 
pořádána výstava historických vozidel, 
včetně ukázek jízd vojenské techniky.

Ukázka z minulých 
ročníků válečných 
představení 
u milostovických 
bunkrů. 
Foto: archiv KVH 
Opava

Opavští strážníci zatím 
nepočítají s tím, že by 

v Opavě začali pokutovat řidiče 
za překročení rychlosti. Strážníci 
budou hlídat rychlostní výstřelky 
především pomocí pasivních 
radarů.

„Městská policie Opava se do bodo-
vého systému zapojila, ale kdo očeká-
val její masivní nástup do problematiky 
dopravních přestupků, byl asi zklamán,” 
říká šéf strážníků Richard Szotkowski. 
„Měření rychlosti provádíme preventiv-
ními radary VIASIS 2000 jako mnoho 
jiných měst z důvodu získání statistic-
kých podkladů. Pokud by se ukázalo, že 

některé úseky komunikací jsou využí-
vány pro závodění, požádáme o spolu-
práci policii,” uvedl.

Strážníci se rozhodli, že nebudou měřit 
rychlost na základě statistických údajů 
a na základě vlastních strážnických 
povinností. „Vedou nás k tomu závěry 
statistických údajů poskytnutých Okres-
ním ředitelstvím PČR v Opavě. Ze sta-
tistiky za rok 2005 vyplývá, že vysoká 
rychlost není ve městě Opavě na prvním 
ani na druhém místě v příčinách doprav-
ních nehod, ale podílí se 7,5% a zaujímá 
třetí místo,” sdělil Richard Szotkowski. 
Pro zajímavost: dvě třetiny doprav-
ních nehod v roce 2005 byly způso-

beny nesprávným způsobem jízdy a pě-
tina nehod nedáním přednosti v jízdě. 
„Mimochodem, nejvíce nehod se stává 
v pondělí, následuje těsně pátek a nej-
méně nehod je v neděli,” podotýká Szot-
kowski.

„Městská policie byla zřízena pro řešení 
záležitostí místního pořádku a pokud se 
tohoto úkolu chce zhostit zodpovědně, 
moc sil jí na řešení dopravy nezbývá. Do 
veřejného pořádku totiž patří dodržování 
pravidel parkování v městské památkové 
zóně. Ještě pořád je hodně řidičů, kteří 
nejsou ochotni udělat pár kroků navíc, 
a současně nejsou ochotni zaplatit za 
parkování,” konstatoval šéf strážníků.

Opavští strážníci se nechystají

měřit rychlost

Informace pak budou mimo jiné zahr-
nuty do Katalogu sociálních služeb 
na území města Opavy, který bude 
zdarma distribuován do všech domác-
ností v Opavě. Výsledky budou pre-
zentovány také na veřejné konferenci 
(1. 12.). Data budou použita při zpra-
cování střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb – komunitního plánu 
ve městě Opava. Formuláře dotaz-
níku jsou k dispozici na www.opava-
-city.cz pod odkazem „komunitní plá-
nování”. Vyplněné dotazníky můžete 
odevzdat nejpozději do 15. září. V pří-

padě jakýchkoliv nejasností se obraťte 
na Petra Krohe, tel.: 603 482 283, 
e-mail: pkrohe@centrum.cz.

 
Školy – chcete začít třídit odpad 
a nevíte jak na to? Pomůže vám 
Střední škola poštovních a logistických 
služeb v Opavě, která vám zapůjčí 
mobilní informační tabuli s informa-
cemi o výhodách třídění odpadů a také 
metodiku zavádění třídění odpadu na 
škole včetně popisu všech aktivit, kon-

taktů na instituce a odhadu finančních 
nákladů. 
Informační tabule je jedním z vý-
sledků spolupráce školy s partner-
skou polskou školou Gimnazjum im. J. 
Pukowca v Rybniku. Obě školy v srpnu 
dokončily ekologický projekt s názvem 
Environmentální problémy ve Slez-
sku – příčiny a řešení. Projekt, spo-
lufinancovaný EU, byl v Polsku oce-
něn v národní soutěži eTwinning jako 
jeden z nejlepších přihlášených pro-
jektů. V případě zájmu pište na 
sosasoupostovni@opava.cz.
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David Čech:
66 tisíc temp přes La Manche

Už před dvěma lety ukázal, jakou má sílu, vytrvalost a schopnost 
soustředit se. Pokořil kanál La Manche v čase, o kterém se do té 

doby českým plavcům mohlo jen zdát. Letos posunul vytrvalostní laťku 
suchozemců ještě dál: kanál La Manche překonal tam i zpět. Opavskému 
rodáku Davidu Čechovi je přitom pouhých dvacet let.

V roce 2004 se stal nejmladším Čechem, který úžinu překonal. Letos v srpnu se stal 
prvním Čechem a prvním suchozemcem, který ji překonal v obou směrech. Navíc 
ve velmi dobrém čase: zhruba 80 kilometrovou trasu zvládl za 19 hodin a 54 minut. 
(Rekordmanem kanálu je Novozélanďan Philip Rush, který zvládl cestu tam a zpět za 
16 hodin a 10 minut.)

Jak si takovou trasu v dvacetihodinovém čase představit? Dvacet hodin, minutu po 
minutě musíte udělat zhruba pětapadesát temp za minutu. Za celou trasu vás čeká asi 
66 tisíc záběrů. 66 tisíckrát musíte udělat téměř stejný pohyb rukama a pokořit záběr 
po záběru mořské proudy.

David Čech, student brněnské stavební fakulty VUT, přitom přistupoval ke kanálu s při-
měřenou pokorou. Navíc kanál není totéž co klidný bazén, a tak je nesmyslné pojímat 
jeho zdolání jako rychlostní závod. „Jde taky o to, kdy se vůbec na kanál vydat. Jde 
o to, kdy kanál dovolí, aby byl přeplaván,” popisuje podmínky plavby. „Neplaval jsem 
na čas. Pro mě bylo důležité to zvládnout. Čas mě potěšil později, zpětně. To, že jsem 
to zaplaval pod dvacet hodin, bylo navíc,” konstatuje David.

David si během plavby dobře rozvrhl síly a nevzdal se ani ve chvílích, kdy mu moře pří-
liš nepřálo. „Jednu chvíli jsme se dostali do odlivu, kdy se rychlost značně zpomalila. 
Nestáli jsme na místě, ale šlo to velmi pomalu. Trvalo to možná tak hodinu a půl. Měl 
jsem ale spočítané, kdy odliv skončí a věděl jsem, jak se střídá, takže jsem to nevzdal. 
Psychicky jsem na tom byl dobře. Spíše mi ubývalo fyzických sil. Na konci už mě hodně 
bolely ramena. Ale i kdyby to mělo trvat ještě dalších pět hodin, tak bych to nevzdal,” 
říká. „Ještě nikdy jsem nic v dálkovém plavání nevzdal. Nikdy,” poznamenává.

A proč se rozhodl kanál překonat v obou směrech? „Kanál je takový Mt. Everest dálko-
vých plavců. Jedna cesta přes kanál se už začíná rozmáhat a jedním směrem plave víc 
a víc lidí. Plavbu dvěma směry už asi tři roky nikdo neplaval,” vysvětluje. 

Výkon plavce je do obrovské míry závislý na výkonu jeho lodivoda. Udělá-li lodivod 
zásadní chybu, může plavci přeplavbu zkomplikovat či zcela narušit. Davidovým lodivo-
dem byl Reg Brickell, který patří k nejzkušenějším na kanále. „Loď a tým jsou důležití. 
Tým především pro psychickou pohodu. A zajišťuje občerstvení. Loď pak přesně vede 
plavce a udržuje ho ve správném směru. Bez posádky a lodi by to nešlo,” říká. 

Pro dobrý výkon je důležité se před plavbou namazat tukem. V Davidově případě Lano-
linem (ovčím tukem). Nejde jen o ochranu proti zimě. „Mazání je důležité třeba i proto, 
aby se člověk při záběrech nepodřel v podpaží, na krku a dalších částech těla. Mazat je 
důležité třeba už i při pětikilometrové plavbě a nemusí to být ani ve slané vodě,” vysvět-
luje David. „Lanolin vydrží a nejde snadno sundat. Ani později ve sprše (úsměv),” říká.

Na Davidovu cestu přispělo město Opava a Moravskoslezský kraj. Opava dala Davi-
dovi nejvyšší možný sportovní grant, který mohou zastupitelé udělit – 50 tisíc korun. 
„Určitě jsem byl letos z podpory města spokojený. Hodně mě to potěšilo. I od kraje 
jsem dostal skoro maximální částku,” říká. Davidova první plavba přes kanál proběhla 
ještě bez městského příspěvku, ale měla kladný dopad na oba opavské plavecké oddíly. 
Davidův výkon rozhodl, že město začalo plavecké oddíly podporovat přímými sportov-
ními granty.

A co teď Davida čeká a na co se připravuje? Především zkoušky z letního semestru. 
A pokud jde o sport, v posledním srpnovém víkendu se stal mistrem republiky v pla-
vání na dvacet kilometrů a z desetikilometrové trati si odnesl bronz. Do budoucna plá-
nuje, že by zkusil štěstí ve světovém poháru v dálkovém plavání a láká ho i možnost, 
že by se dálkové plavání dostalo na olympiádu. Na kanál se chce ještě vrátit. Už dostal 
nabídku na účast ve štafetě, která by měla kanál překonat v obou směrech a měl by se 
účastnit jako doprovod pokusu dalšího mladého českého plavce.

OSOBNOST

Foto: Jan Šindler
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  4. 9. 10.00  SLEZSKÉ GYMNÁZIUM OPAVA – zahájení nového 

školního roku 
  8. 9. 15.00 ZAHÁJENÍ SEZONY
  Před divadlem vystoupí operní a činoherní soubory 

s ukázkami své tvorby. vstup volný
10. 9. 14.00 MACH A ŠEBESTOVÁ – premiéra  P – mimo
12. 9. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 5
13. 9. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
15. 9. 19.00 SLIBY CHYBY M – stará sk. 3
16. 9. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 7
19. 9. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
20. 9. 19.00 DALIBOR O – stará sk. 2
21. 9. 19.00 DALIBOR O – stará sk. 9
22. 9. 19.00 HELLO, DOLLY! M – stará sk. 4
23. 9. 10.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. D
24. 9. 10.00 MATINÉ ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka. 

Účinkují: Zdenka Mervová a Zdeněk Kapl. Slovem 
provází: Evžen Trupar. Klavírní doprovod: Libuše 
Vondráčková. mimo

 19.00 PŘEDÁNÍ CEN OPAVSKÉ THÁLIE
NAŠI FURIANTI – premiéra Č – sk. P

26. 9. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 1
28. 9. 19.00 RACEK Č – stará sk. 6
29. 9. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
30. 9. 17.00 HELLO, DOLLY! Evžen Trupar slaví „60” v roli 

Horáce Vandergeldera. mimo
Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka

KINO MÍR
  7. 9. – 10. 9. 17.00 SUPERMAN SE VRACÍ
  7. 9. – 13. 9. 20.00 MIAMI VICE
14. 9. – 17. 9. 17.45 AUTA
14. 9. – 17. 9. 20.00 SCARY MOVIE 4
18. 9. – 19. 9. 17.45 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
  20.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
21. 9. – 24. 9. 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 
   – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
  20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 
   – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
25. 9. – 27. 9. 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 
   – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
25. 9. – 27. 9. 20.00 MARTA
28. 9. – 30. 9. 17.45 KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
28. 9. – 30. 9. 20.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY

KINO ELEKTRA
  4. 9. – 6. 9. 20.00 SEXY PISTOLS
  7. 9. – 10. 9. 20.00 POSEIDON
11. 9. – 13. 9. 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
14. 9. – 17. 9. 20.00 TRISTAN A ISOLDA
18. 9. – 20. 9. 20.00 SUPERMAN SE VRACÍ
21. 9.  20.00 SCARIE MOVIE 4
22. 9. – 24. 9. 18.00 SCARIE MOVIE 4
  20.00 SCARIE MOVIE 4
25. 9. – 27. 9. 20.00 SILENT HILL
28. 9.  18.00 AUTA
  20.00 AUTA
29. 9. – 1. 10. 18.00 AUTA
29. 9. – 1. 10 20.00 PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava-cz,  
www.sca-art.cz/duopava
ANDREA ŠTEKROVÁ. Dvacet skorokostek – rekonstrukce. Atrium 
DU. Od 6. 9. do 23. 11.

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 spo-
lupráci s Národním technickým muzeem v Praze. Výstavní budova 
SZM. Do 3. 9.
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY – KOLIBŘÍCI. Výstavní budova SZM. Do 
1. 10.
ČÍNSKÁ TRADIČNÍ MALBA. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Čínské 
lidové republiky a SUMS Brno. Arboretum Nový Dvůr – výstavní síň.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. Arbo-
retum Nový Dvůr – výstavní síň a exteriéry dendrologické expozice.
UMĚNÍ MEZI KVĚTY. Ve spolupráci se SUMS Brno. Arboretum Nový 
Dvůr – výstavní pavilón. Do 30. 9.

PAMĚTNÍCI VÁLKY, STŘEPINY VE DŘEVĚ STROMŮ. Arboretum 
Nový Dvůr – výstavní síň.
BICHIR – ZAJÍMAVÁ RYBA. Výstavní budova SZM. Od 3. 9.
KELTOVÉ. Život na Moravě a ve Slezsku před více než dvěma tisíci 
lety. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. Výstavní 
budova SZM. Vernisáž 3. 10. v 17 hod.

BLUDNÝ KÁMEN, O.S.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, 
bludny.kamen@opava-cz,  www.sca-art.cz/duopava
  6. 9. 20.00 AVARUS (Finsko) – psychedelický dadajazz, free-

folk, alternative… Hudební sdružení z finského Tam-
pere. Jediný koncert v ČR! Vinárna U Přemka. Info: 
www.secreteye.org/avarus2006tour.html. 

  7. 9. 20.00 RH FACTORY – jazzový koncert. Ruda Hájek – 
saxofony, Petr Blaha – trombón, Jar. Šťastný – 
piano, Ruda Drozd – baskytara, Radim Kolář – bicí. 
Vinárna U Přemka.

14. 9. 20.00 GAMe – avantgardní improvizovaná komorní hudba 
na jazzověindustriálním základě v netypickém obsa-
zení kontrabasu, cella a perkusí s elektronikou. 
Miroslav Posejpal – cello (duo Durman Posejpal, 
Neuro, Tonton macoutes), Evan Parker George Cre-
masschi – kontrabas, Alex Vamberk – perkuse, elek-
tronika.  Hostuje americká trumpetistka Liz Allbee. 
Dům umění.

27. 9. 20.00 ONDŘEJ PIVEC ORGANIC QUARTET.  Mladé 
naděje českého jazzu: Ondřej Pivec – ham-
mondky, Jakub Doležal – saxofon, Libor Šmoldas 
– kytara, Tomáš Hobzek – bicí. Vinárna U Přemka. 
Info: www.ondrejpivec.com.

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
31. 8. – 3. 9.  LOUČENÍ S LÉTEM. Sebepoznávací seminář – pro 

děti, partnerské dvojice, jednotlivce. Na programu: 
2x holotropní dýchání, výuka házení bumerangy, 
šamanismus, bubnování, indiánská sauna. Větrný 
mlýn Hlavnice.

16. 9.  UZAVÍRÁNÍ MORAVICE – tradiční sjíždění řeky 
Moravice na lodích, opékání buřtů, turistický klub.

23. 9.  RODINNÉ KONSTELACE – seminář. Vede Milan 
Hrabánek a Jana Petrečková. Přihlášky v Holos cen-
tru. SZŠ, Dvořákovy sady 2. 

29. 9. – 1. 10.  REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – semi-
nář. Vede mistr reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

11. 9.  17.00 TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU 
18. 9.  – mini konkurzy. Moderní pohyb, latinskoame-
25. 9.  rické a standardní sportovní tance, jazzové tance 

a dobrý kolektiv. Cvičební úbor s sebou. SZŠ, Dvo-
řákovy sady 2.

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. Sady svobody – 
Ptačí vrch.
  3. 9. 10.00–11.30 DECHOVÝ ORCHESTR OPAVA
10. 9. 10.00–11.30 SLEZSKÁ KAPELA

23. 9. 15.00 PATCHWORK – výroba ze zbytků látek. SVČ Jasel-
ská. Info a přihlášky: 553 712 821 – p. Vajdová. 

30. 9.  ZOO NA SVATÉM KOPEČKU – výlet pro rodiče 
s dětmi. Info a přihlášky do 15. 9.: 553 712 821 – 
p. Synková nebo na estetika@svcopava.cz.

24. 9. – 30. 9. TERMÁLNÍ LÁZNĚ ORAVICE – ROHÁČE, SLO-
VENSKO. Ozdravný pobyt v rámci Klubu aktivních 
seniorů. Doprava, plná penze, ubytování, průvodce.

18. 9. – 27. 9.  ZÁPISY DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ. 
14.00–18.00 Jaselská i Husova ul. Info: www.svcopava.cz.
  

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, www.svcopava.cz
8. 9. 16.00 PODZIMNÍ KAŠPAŘENÍ – zahájení divadelní 

sezony
O ZAZDĚNNÉ SLEČNĚ – soubor OPAL. Dolní nám. 
Po představení průvod maškar městem (směrem 
k LD – na zahradě setkání členů opavských divadel-
ních a loutkářských souborů).

10. 9., 17. 9.    OTEVŘENO MINIZOO PŘÍRODOVĚDNÉHO 
9.00–12.00  ODDĚLENÍ SVČ.

12

Číslo 8 | září 2006



SEV AREKA ZO ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, arekaopava@seznam.cz, 
www.arekaopava.cz
11. 9.  8.00 1. ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

DĚTÍ A MLÁDEŽE. SEV Areka.
15. 9. – 17. 9.  INTENZÍVNÍ VÝUKOVÝ SEMINÁŘ VRATIMOV.
22. 9.  9.00 DEN BEZ AUT. Horní nám.
28. 9. – 30. 9.  KRAJSKÉ SETKÁNÍ PARLAMENTŮ A ZASTUPI-

TELSTEV DĚTÍ A MLÁDEŽE MS KRAJE.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
2. 9., 30. 9.    15.15 TOMÁŠ PFEIFFER – filozofické zamyš-

lení v rámci cyklu Tvore lidského stupně 
staň se člověkem. Konvent minoritů, Masa-
rykova 39. Pořádá DUB. Info: 596 752 036, 
www.dub.cz.

5. 9. 10.00–11.00 PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ. MC Oasa, 
Válečkova 16.

5. 9. 15.00–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. 
LRC Englišova. Pořádá Baby club Kačka, V. 
Kotová, tel.: 775 327 197. 

6. 9. 18.30–19.30 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ 
ŽENY I. MC Oasa, Válečkova 16.

9. 9.   8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 
astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce na 
Vrchní 43. Lékařská astrologie, poradenství 
zdarma. Objednávky osobně nebo na tel.: 
553 773 060, 732 256 115.

11. 9. 15.00 KAREL BARTOVKSÝ – TAKÉ MÁTE RÁDI 
JEŽKA, VOSKOVCE + WERICHA? Klub 
důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá StOpa.

13. 9. 19.00 PRÁCE S MYSLÍ. Přednáší Veronika Černá. 
Refektář Domu umění. 

14. 9. 17.30 BUBNY, MANTRY, MEDITACE. Meditační, 
poslechové a relaxační posezení s Ivo Sami-
ecem. Prodejna Radost, Horní nám. Info: 
732 257 946, 732 511 213.

20. 9. 18.00 JAŘABINY s náčelníkem generálního štábu 
Pavlem Štefkou a jeho hostem Vlastimilem 
Kovářem, bývalým pedagogem vojenského 
gymnázia v Opavě. Aula rektorátu Slezské 
univerzity, Na Rybníčku. 

25. 9. 15.00 WISNEROVÁ – LETOŠNÍ SLAVNÉ 
MOZARTOVO VÝROČÍ. Aula Církevní var-
hanické konzervatoře, Beethovenova 1. 
Pořádá StOpa.

KURZY
 7. 9. 16.00 KURZ ZÁKLADŮ GRAFOLOGIE jako cesty k po-

rozumění lidské mysli, k pochopení druhých 
i sebe, s výklady mezilidských vztahů. ZŠ Mařád-
kova 9. Pořádá Stan. Hendrych, tel.: 737 028 423, 
hendrychst@t-email.cz.

11. 9. – 13. 9.  KURZ GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU pod vede-
ním Fr. Gregora Baumhofa, OSB. Církevní konzer-
vatoř Opava. Info a přihlášky: www.csvs-opava.cz, 
info-csvs@opava.cz. 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HRY NA KYTARU PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ přímo na ZŠ. Zápis pro šk. rok 2006/2007 (září–říjen). Kytarová 
škola – MELODY, Olomoucká 42. Přihlášky a info: 728 841 543.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední a večerní kurzy pro veřej-
nost. Zahájení kurzů od 25. 9. Výuka probíhá atraktivním způsobem 
se sluchátky, v nadstandardních učebnách, v malých skupinách (max. 
10 osob), se špičkovými vyškolenými lektory. Zaměření: všeobecné, 
obchodní, se sportem, konverzační, speciální. Pokročilost: od úplných 
začátečníků až po přípravu na mezinárodní zkoušky. Rezervujte si 
ukázkovou hodinu zdarma. Info: Těšínská 30, tel./fax: 553 607 040, 
mob.: 775 673 376, info@abeceda.org.
CENTRUM ANGLIČTINY – HELEN DORON EARLY ENGLISH. 
Zápis do kurzů – září. EFI – ENGLISH FOR INFANTS (děti 1,5–
3 roky). FEFAC – FIRST ENGLISH FOR ALL CHILDREN (děti 4–
5 let). EFAC – ENGLISH FOR ALL CHILDREN (děti 5,5–9 let). 
GRATIS – rezervujte si ukázkovou hodinu zdarma. Info: nám. 
Osvoboditelů 7/6, tel.: 553 730 498, 732 546 305, 604 287 085, 
opavatown@helendoron.com, www.helendoron.com.
VÝUKA V KURZECH SPOLEČENSKÝCH TANCŮ pro dospívající 
mládež, vysokoškoláky, manželské páry a partnerské dvojice: září 
– prosinec, 10–12 lekcí po 2,5 hod. Přihlášky a info: 603 527 133, 
mirek.spacil@post.cz, www.vitr-opava.cz.
ESOTERICKÉ CENTRUM REIKI „MANDALA”. Zápis do kurzů pro-
bíhá od 4. 9. osobně (17–19 h.) nebo telefonicky. Po: 16–17 h. – 
Výuka orientálních tanců (5–12 let, začátečníci), 17.05–18 h. – Irské 
tance (začátečníci–dospělí), 18.05–19 h. – Bodystyling, 19.05–20 h. 
– Cvičení L. Mojžíšové (problémy s neplodností žen), 20.05–21 h. – 
Energetické cvičení na odblokování stagnující energie. Út: 17–18 h. 

– Orientální tance (začátečníci), 18.05–19 h. – Pět Tibeťanů – cvi-
čení pro harmonii těla i ducha, 19.05–20 h. – Duchovní léčení – práce 
s „VYŠŠÍM JÁ” – kyvadlo, 20.05 – 21 h. – Esoterické přednášky. St: 
15.30–17 h. – TAI-TI-QUAN – styl YANG, 17.05–18 h. – Výuka orien-
tálních tanců (pokročilí), 18.05–19 h. – Bodystyling. Čt: 17–18 h. – 
Sebeobrana dětí od 6 let s výukou karate, 18.05–19 h. – Sebeobrana 
pro ženy i muže (začátečníci), 19.05–20 h. – TAI-TI-QUAN – energe-
tická cvičení a sestava 24 forem, 20.05–21.30 h. – Reiki – meditace 
a relaxační cvičení. Pá: 17–18 h. – Pět Tibeťanů – cvičení pro harmo-
nii těla i ducha, 18.05–19 h. – Jóga – energetické sestavy na zprů-
chodnění orgánových drah, 19.05–20 h. – JAZZ DANCE. Den ote-
vřených dveří – 6. 9. a 13. 9. od 15.30 do 19 h. Info: Kateřinská 
zemědělská a.s., Vrchní 30, tel.: 776 102 332.
DVOUMĚSÍČNÍ KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE – určen pro ana-
log a digitál. Ateliér Zacpalova 13. Pořádá Fotografický ateliér 
Turek. Info: 774 956 556, 607 110 628, petr.turek@seznam.cz, 
www.petrturek.cz. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, tel.: 723 391 163
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  5. 9. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA NAŠLI 

PANENKU
12. 9. 15.00–18.00 HRNEČKU VAŘ
19. 9. 15.00–18.00 JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA OTEVÍ-

RALI STUDÁNKU
26. 9. 15.00–18.00 O SMOLÍČKOVI
  
  6. 9.  9.00–12.00 HUDEBNÍ ŠKOLIČKA DO 1,5 ROKU
  7. 9. 15.00–18.00 CVIČENÍ A MALOVÁNÍ S TETOU

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, tel./fax: 553 734 109
  2. 9.  9.00 NĚCO PRO ZDRAVÍ – 26. ročník. Areál chovatelů, 

Kylešovice.
  8. 9. 16.00 VEČÍREK. Zemědělská a.s., Kylešovice.
  9. 9.  VÝLET DIABETICKÝCH DĚTÍ S RODIČI. Úvalno 

u Krnova.
25. 9. – 2. 10.  REKONDICE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ. Hotel 

Permoník, Nový Hrozenkov.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
2. 9. 10.30 SLEZSKÁ RALLYE – sportovně-orientační soutěž 

pro milovníky historických vozidel. Opava – Hně-
vošice – Sudice – Ratiboř – Hlučín – Dolní Bene-
šov – Opava. Start z Dolního nám., vyhodnocení 
– restaurace Embargo, Englišova ul. Pořádá Klub 
historických vozidel Opava ve spolupráci se SMO 
a městem Ratiboř.

3. 9. 18.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH 
SBORŮ. Vystoupí: Scola musica ahrenensis Essen-
bach (SRN), Ostružinka a Jeřabinka Opava. Slovem 
provází: Jolana Kaniová, klavír: Jana Lokajová, sbor-
mistři: Margarete Ertl a Jaromír Lokaj. Sněmovní sál 
Minoritského kláštera. Pořádá ZUŠ V. Kálika.

4. 9. 10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ CÍR-
KEVNÍ KONZERVATOŘE OPAVA MŠÍ SVATOU. 
Celebruje Bruno Platter. Kaple sv. Kříže. Pořádá Cír-
kevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1.

4. 9. 14.30 ZAHRADNÍ SLAVNOST. Slavnostní předání nové 
školní zahrady, výstava „Zahrada v proměnách 
času”, den otevřených dveří. ZŠ Opava-Vávrovice. 

7. 9.  ADORACE ZA POTŘEBNÉ MILOSTI 
15.00–16.00  pro zaměstnance a klienty Charity Opava. Konkated-

rála Naneb. P. Marie. Pořádá Charita Opava. 
9. 9. 14.30 SLOVÁCKÁ DECHOVKA NIVNIČANKA. Kino Mír. 

Pořádá ag. Mazel – Mirek Masařík.
9. 9. 13.00 NAPADENÍ ČSR 1938 – historická divadelní bojová 

ukázka. Doprovodný program: výstava historických 
vozidel, vč. ukázek jízd vojenské techniky. Opava-
-Milostovice. Pořádá KVH Opava ve spolupráci s KVH 
Deštné, Armádou ČR a dalšími subjekty.

28. 9. 14.00 OSLAVA 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOMU SV. 
CYRILA A METODĚJE PRO ZRAK. POSTIŽENÉ. 
Mše svatá, živá hudba, občerstvení, hry a atrakce. 
Kaple domu ve Vlaštovičkách. Pořádá Charita 
Opava.

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
  4. 9., 5. 9. 16.00 2. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
  6. 9. 17.00 2. KOLO MBS – 3. liga
11. 9., 12. 9. 16.00 3. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
13. 9. 17.00 3. KOLO MBS – 3. liga
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16.9., 23. 9.,  20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
30. 9. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
18. 9., 19. 9. 16.00 4. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
20. 9. 17.00 4. KOLO MBS – 3. liga
25. 9., 26. 9. 16.00 5. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
27. 9. 17.00 5. KOLO MBS – 3. liga
28. 9.  DÁREK KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI. 

Vyhraj pivo nebo Kofolu (3x strike po sobě).

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
  8. 9. 21.00 HELAX EXTAZE PARTY. Open-air party rádia 

Helax.
  9. 9. – 10. 9.  ZÁVOD MOTOKÁR – O pohár města Opavy.
11. 9. – 17. 9.  BASKETBAL – výcvikový tábor reprezentace mužů.
17. 9. 20.00 II. LIGA FUTSAL – Medvědi Malé Hoštice – Ostrava 

Přívoz.
23. 9. 11.00 TATTOO SESSION SILESIA – setkání tetovacích 

studií.
KVALIFIKACE NA ME V BASKETBALE MUŽŮ 2007 (ŠPANĚL-
SKO):
13. 9. 17.45 ČR – MAĎARSKO
16. 9. 17.45 ČR – RUSKO
16. 9.  OSLAVY 60. LET BASKETBALU V OPAVĚ
  

SPORTOVNÍ AKCE
SC OPAVA, tel.: 608 625 162, hala Elim: Ball a Ballpilates – Út, Čt: 
18 h., Bodystyling – Út, Čt: 19 h., Pilatesova metoda – Po: 19.30 h. 
ZŠ Englišova – malá tělocvična: Bodystyling – Po, Čt: 18.30 h., Ball 
– St: 18.30 h., Pilatesova metoda – Čt: 17.30 h., Power Jóga – Po: 
17.30 h.
BUDO CENTRUM OPAVA o.s., DOJO JI-JITSU, Krnovská (areál 
bývalého vojenského gymnázia, L. Češek, tel.: 608 771 007, 
bco@iol.cz, www.bco.euweb.cz. Reálná sebeobrana JI-JITSU pro mlá-
dež a dospělé (věkem neomezené) – Út, Čt v 19 h. Připravujeme: 
Sebeobrana pro ženy – intenzívní měsíční kurzy (3x ročně) říjen – Čt 
19 h. Nábor nových členů JI-JITSU na každém tréninku. 
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE OPAVA, Městské sady, 
p. Halátková, tel.: 606 252 743. Výcvik psů – veřejnost – Čt: 17 h., 
Ne: 10 h.
KOJENCI VE VODĚ – kurzy pro děti od 6 týdnů do 2 let (září – pro-
sinec). Městské lázně. Přihlášky: p. Maráková, tel.: 553 622 911 (19–
21 h.). Info schůzka 6. 9. v 9 h. v oddělení sauny (přihlášky, úhrada 
kurzovného. Pořádá klub Bambino.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC Válečkova: 11. 9. 
– Kurz cvičení kojenců a batolat a dětí předškolního věku (3 měs.–
4 roky), 10. 9. – Plavání kojenců (6 týdnů – 5 měs.), 5. 9. v 11 h. 
– Laktační liga – poradna pro kojící matky. A.B. SQUASH, Fügne-
rova: 8. 9., 12. 9. – Kurz plavání kojenců a batolat. Spec. ZŠ pro TP, 
Dostojevského: 11. 9. – Kurz plavání kojenců a batolat. LRC Engli-
šova: 21. 9. – výukové plavání pro MŠ, 22. 9. – Kurz plavání rodičů 
s dětmi (2–4 roky), 27. 9. – Kurz plavání rodičů s dětmi (od 3 let), 
27. 9. – Kurz plavání dětí (od 4 let). HOTEL BELARIA, Hradec n/M.: 
27. 9. – Kurz plavání rodičů s dětmi od 1 roku.
CVIČENÍ TAIČI, Stanislav Hendrych, tel.: 737 028 423, 
hendrychst@t-email.cz. Zahájení pravidelných cvičení Taiči v těl. 
Mařádkova 7 (za družinou). 5. 9. – 16 h. (úterky) – cvičení sestavy 
85 forem a aplikací, 6. 9. – 18.30 h. (středy) – cvičení sestavy 85 
forem, 7. 9. – 19.15 h. (čtvrtky) – cvičení pro úplné začátečníky, 
sestava 24 forem.
ABADÁ CAPOEIRA, tělocvična Centrum Elim, Rolnická ul. tel.: 
775 179 036, opava.abada@gmail.com. Nábor členů spojený s exhi-
bicí nejlepších capoeristů. Tréninky od 11. 9.: Po: 17.30–19 h., Čt: 
16.30–18 h.
AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido-dojo-opava.
cz, pondelkova@centrum.cz. Krnovská 69: aikido pro děti od 6 let – 
Po, St: 17–17.50 h., aikido pro mládež a dospělé – Po, St: 18–19.30. 
Nábor nových členů na každém tréninku. 

49. BEZRUČOVA OPAVA – „DÍTĚ V NÁS”
Pořádá statutární město Opava. Předprodej vstupenek 
Sluna. Info: www.opava-city.cz, 553 756 723, 604 229 363, 
petr.rotrekl@opava-city.cz. Změna programu vyhrazena. 
  2. 9.  19.00 Divadlo Spejbla a Hurvínka – Helena Štáchová: 

O myších a loutkách (představení pro dospělé). 
Slezské divadlo.

  3. 9.   Divadlo Spejbla a Hurvínka – Helena Štáchová, 
 9.00, 11.00 Dušan Soták: Hurvínek a kouzelník (představení 

pro děti). Slezské divadlo. 
  4. 9.  18.00 Obraz dětí v dokumentárních filmech festivalu 

Jeden svět, uvádí Jiří Siostrzonek. Moravská kaple 
Domu umění. 

  5. 9.  17.00 Vernisáž: Pohádkový svět Hanse Christiana 

Andersena – ilustrace Kamily Štanclové a Dušana 
Kállaye. Dům umění. 

  6. 9. 17.00 Setkání se slovenskými výtvarníky Kami-
lou Štanclovou a Dušanem Kállayem – hovory 
o tvorbě, inspiraci a Andersenovi. Dům umění. 

  7. 9. 18.00 Obraz dětí v dokumentárních filmech Jeden 
svět, uvádí Jiří Siostrzonek. Moravská kaple Domu 
umění.

  9. 9.  9.00 Dny evropského dědictví 2006: Otisk slavných 
jmen – historické objekty, v nichž žili slavní lidé. 
Památky Opavy. 

10. 9.   Když jde kůzle otevřít – Loutkové divadlo Radost 
 10.00, 16.00 (Brno). Loutkové divadlo.
10. 9. 14.00 Mach a Šebestová – divadelní premiéra. Slezské 

divadlo.
11. 9.  17.00 Chačipe, Vierka aneb Záhada zmizení rodiny 

B. – své dokumentární filmy uvede režisér Miroslav 
Janek. Kino Elektra.

11. 9.  20.00 50 let Památníku Petra Bezruče v Opavě, lite-
rární pořad Jdou naše životy. Památník P. Bezruče.

12. 9.  9.30 Návraty k dětství v české a slovenské litera-
tuře – literárněvědná konference. Slezská univerzita 
– rektorát. 

12. 9. 20.00 Koncert: Michal Prokop a Framus Five – Poprvé 
naposledy. Clasic club No. 5.

13. 9.  9.00 Návraty k dětství v české a slovenské litera-
tuře – literárněvědná konference. Slezská univerzita 
– rektorát.

13. 9. 17.00 Vernisáž: Výtvarná skupina X. Minoritský klášter. 
13. 9. 18.30 Pějme píseň dohola – film Ondřeje Trojana. Mino-

ritský klášter. 
14. 9. 17.00 Vernisáž: Obrázky z pohádek – Josef Paleček. 

Památník P. Bezruče. 
14. 9. 17.30 Pošli to dál – film Mimi Lederové. Kino Elektra. 
15. 9. 15.00 Vzpomínka u hrobu Petra Bezruče. Městský hřbi-

tov. 
15. 9. 17.00 Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže 

O cenu primátora města – „Sny opavských dětí”. 
ZUŠ Solná. 

15. 9. 19.00 Benefiční večer pro literární soutěž Hlavnice A. C. 
Nora. Vinárna U Přemka. 

16. 9.  Alt rock V. – přehlídka opavských a krnovských 
 14.00–24.00 kapel s křtem nového CD. Clasic club No. 5. 
17. 9.  O perníkové chaloupce – Divadlo Drak (Hradec 
 10.00, 16.00 Králové). Loutkové divadlo.
17. 9. 18.00 Koncert: Amadeus Knabenchor Wien 

(Rakousko) a Chlapecký sbor Stěbořice – Pocta 
Mozartovi. Minoritský klášter. 

18. 9. 10.00 Papírové divadlo Norimberk a Debussy trio 
Mnichov (Německo) – Erik Satie. Loutkové diva-
dlo. 

18. 9. 17.30 Knoflíková válka – film Yvese Roberta. Kino Elek-
tra. 

18. 9. 19.00 Recitál Radima Zenkla a předání Ceny Petra 
Bezruče. Slezské divadlo. 

19. 9.  Rytířovo kopí – autorské čtení Martiny Drijverové
 8.30, 11.00  a FANTASY malování s Vojtou Otčenáškem. MDKPB. 
19. 9. 18.00 To první a to druhé dítě – autorské čtení Martiny 

Drijverové doprovázené písněmi Marty Němcové. 
Minoritský klášter. 

21. 9.  Kráska a zvíře (František Hrubín) – hraje Dětské 
 9.00, 11.00 divadelní studio Praha. Loutkové divadlo.
21. 9. 17.30 Sedmikrásky – film Věry Chytilové. Kino Elektra. 
21. 9. 18.00 Vernisáž: Liptovský Mikuláš – Príbeh mesta. 

MDKPB. 
21. 9. 20.00 Tužba – výtvarně-pohybové divadlo – Divadlo 

Alfréd ve dvoře (Praha). Loutkové divadlo.
23. 9. 19.00 Koncert Hudební návraty do dětství (Britten, 

Saint-Saëns, Dukas, Stravinskij) – Janáčkova fil-
harmonie Ostrava, dirigent Petr Chromčák. Slezské 
divadlo. 

24. 9.  Sněhová královna – Divadélko na dlani SVČ. 
 10.00, 16.00 Loutkové divadlo.
24. 9. 17.00 Bazar Art a Kontejner Art – vernisáž uměleckých 

děl ze sbírek Aleše Koudely, konference, aukce. Dům 
umění, refektář.

25. 9. 10.00 Ve stanici nelze – Veselé skoky (Praha), taneční 
groteska originálního pohybového divadla. Klub 
Ostroj.

25. 9.  17.30 Veselé skoky ve filmovém klubu – to nejlepší 
z originálního pohybového divadla na DVD. Kino 
Elektra.

25. 9. 20.00 Ve stanici nelze – Veselé skoky (Praha), taneční 
groteska originálního pohybového divadla. Klub 
Ostroj.

26. 9. 17.00 Zahrada fantazie a hudby na světové výstavě 
Expo 2005 v japonském Aichi – beseda a vi-
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deoprojekce Petra Nikla a Ondřeje Smeykala. Dům 
umění. 

26. 9. 19.00 Večerní pohoštění dvou hudebníků a výtvar-
níků Petra Nikla a Ondřeje Smeykala – perforamač-
ně-hudební setkání. Dům umění – refektář. 

27. 9.  17.00 Dětská kresba a cesty moderního umění – před-
náška Jiřího Siostrzonka. Dům umění.

29. 9. 17.00 Odhalení další opavské sochy za účasti její 
předlohy – doktora Frantíka Smělíka (malý 
zájezd a odhalení sochy na Dolním náměstí). Par-
koviště u Zimního stadionu – odjezd účastníků 
zájezdu. 

30. 9.  Den dětí v divadle – netradiční dětská divadelní 
 10.00–19.00 dílna. Loutkové divadlo. 
  1. 10. 10.00 Pantomima Juraje Benčíka – Kapitán Pantho 

a papagáj Mimo. Loutkové divadlo. 
  1. 10. 16.00 Pantomima Juraje Benčíka – Hra na flašu. Lout-

kové divadlo.
  1. 10. 18.00 Míň než všechno neberu – křest almanachu mla-

dých opavských básníků. Dům umění.

DOPROVODNÉ PROGRAMY 49. BEZRUČOVY OPAVY 
  9. 9. 14.00 Hledání židovské historie – prezentace 

projektu. Židovský hřbitov Opava. 
  9. 9. 14.00 Zmizelí sousedé – ochutnávka židovského 

jídla s prezentací práce a výsledků projektu 

Hledání židovské historie. Výstava H. Hoš-
kové „Maluj co vidíš”. Horní náměstí.

  9. 9. 15.00 Výuka židovských tanců s Tomem Barboří-
kem. Horní náměstí. 

11. 9. 16.00–17.00 Kocourek Modroočko – muzikálek ze života 
koček. DS Sáček LD SVČ Opava. Dolní nám.

12. 9. 16.00–17.00 Chlapecká cimbálová muzika ZUŠ 
Opava. Dolní nám. 

13. 9. 16.00–17.00 Dětský pěvecký sbor Domino. Dolní nám. 
14. 9. 16.00–17.00 Dechový orchestr ZUŠ Opava a skupina 

mažoretek „AMA” ZUŠ Opava. Dolní nám. 
15. 9.  16.00–17.00 Co vítr vyprávěl – pohádka. Loutkoherecký 

soubor Skřítci LD SVČ Opava. Dolní nám.
18. 9. 16.00–17.00 Akordeonový orchestr „SONG” ZUŠ 

Opava. Dolní nám. 
19. 9. 16.00–17.00 Národopisný soubor Úsměv SVČ Opava 

a cimbálová muzika. Dolní nám. 
20. 9. 16.00–17.00 Bubenický orchestr „BorIS” Ivo Sami-

ece. Dolní nám. 
21. 9. 16.00–17.00 Folklorní soubor „VÁH” z Liptovského 

Mikuláše. Dolní nám. 
22. 9. 16.00–17.00 Otesánek – hororová komedie. Dětský diva-

delní soubor Štěk LD SVČ Opava. Dolní nám.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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1. TAJENKA Domácky
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2. TAJENKA
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(16. 11.)
Kmit
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hudební
nástroj

Stupeň
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filmů

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další soutěžní křížovku. Tentokrát naleznete v tajenkách zářijové křížovky dva afo-
rizmy – variace na známé české přísloví. Pokud chcete získat jedno ze tří nových dámských či pánských triček s logem 
Opavy, zašlete nám do 15. září správné znění tajenek 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 první tajence: Výrok zimomřivého majitele domu na konci studeného léta. Text ke druhé tajence: Odevzdaný 
povzdech boxera, který je v ringu bit jako žito.

Správné znění tajenek prázdninové křížovky zní: 1. tajenka – mohutné zříceniny, 2. tajenka – Lobenstein, 3. tajenka – 
kamenná rozhledna. Výpravnou publikaci o historii městské dopravy v Opavě si mohou v redakci Hlásky vyzvednout tyto 
opavské výherkyně: Aneta Kopecká, Ivana Matyášková a Marie Klímková.
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Slezská univerzita rozjíždí 
další semestr Univerzity 

třetího věku. Vzdělávacího cyklu, 
který je určený seniorům. Kromě 
široké nabídky přednášek, se 
můžete ještě zapsat třeba do 
počítačových či jazykových 
kurzů.

Zimní semestr začíná 21. září zájezdem 
na karvinskou Obchodně podnikatelskou 
fakultu Slezské univerzity. Senioři si pro-
hlédnou její prostory a zámek v Kar-
viné-Fryštátě. O pět dní později, 26. 
září, navštíví Velké Losiny, aby si pro-
hlédli zámek, muzeum papíru i proslu-
lou výrobnu ručního papíru. Pátého října 

pak bude v aule Slezské univerzity zahá-
jen cyklus přednášek pod názvem His-
torie Opavy a Slezska od doby kamenné 
po rok 1848.

Velký zájem mají senioři o praktické 
počítačové kurzy. Jsou totiž určeny jak 
začátečníkům, tak i pokročilým. Od 
počátku října do prosince budou moci 
zájemci navštěvovat učebny a počí-
tačové laboratoře na Olbrichově 25. 
Kromě již známých kurzů se zde bude 
vyučovat zpracování digitální fotografie, 
tvorba webových stránek a práce s pro-
gramem Microsoft Office Word verze 
2003. Pro vozíčkáře či jinak pohybově 
hendikepované zájemce je připravena 

výuka v kurzu Internet pro tělesně han-
dicapované. 

Univerzita nabízí i jazykové kurzy. 
Můžete navštěvovat kurzy anglického, 
německého a italského jazyka. „Ti, kteří 
se ostýchají nebo mají zájem o práci 
v užším kruhu, mohou navštěvovat nově 
otevřený seniorský klub na Olbrichově 
ulici. Hravou formou je tu možno v kurzu 
Trénování paměti procvičovat paměť,” 
říká Jaroslava Kolářová z pracoviště celo-
životního vzdělávání rektorátu Slezské 
univerzity v Opavě, která vám také podá 
bližší informace týkající se uvedených 
aktivit. Buď osobně na Olbrichově 25, či 
telefonicky (553 684 697, 723 972 195).

Hláska brzy odkryje  
Rekonstrukce Hlásky pokračuje a první náznaky, že 

opravy pokročily, jsou zde. Nad náměstím září odkrytá 
měděná špice, na střeše se ukazují kamenní lvi, jižní 
strana radnice už září novou fasádou. Přinášíme vám 
několik záběrů z posledních úprav špice a zvonů, záběrů 
z lešení okolo špice, z lešení, které už je nyní shozené dole, 
a pohledy na současné práce na střeše.
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Vyzkoušejte si náraz v autě. 
Chcete si vyzkoušet, jak silný náraz 
zažijete v autě, pokud nabouráte 
i v nižší rychlosti? Potom můžete 
využít nabídky českého Besip týmu, 
který do Opavy přiveze simulátor 
čelního nárazu. Besip tým přijede 
do Opavy 15. září a svůj informační 
stan rozbije na Horním náměstí. 
Akce začne ve 12 hodin a skončí 
v 17 hodin. Kromě simulátoru si 

můžete například napsat dopravní 
testy, podívat se na další dopro-
vodné akce. K dispozici bude i ka-
várna Besip týmu.
Budou v Opavě studovat ame-
ričtí studenti? Bývalý pedagog 
Slezské univerzity, dnes profe-
sor minnesotské univerzity Dali-
bor Fronček, zorganizoval setkání 
mezi zástupci Slezské univerzity 
a University of Minnesota (Duluth 

Campus), jehož cílem bylo projed-
nat prvotní nápady a plány na stu-
dentské výměnné pobyty. Rektor 
SU Zdeněk Jirásek a děkan dulu-
thského campusu James P. Riehl 
na setkání načrtli obrysy případné 
spolupráce. Pokud se obě strany 
dohodnou a američtí a opavští stu-
denti budou mít zájem, mohla by 
Opava ročně hostit až dvě desítky 
mladých amerických studentů.

Univerzita třetího věku rozšiřuje nabídku
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Celodenní program v rámci 
zářijového Dne bez aut 

připravuje na Horní náměstí 
sdružení Areka. Program 
odstartuje 22. září v 9 
hodin. Kromě toho připravila 
Areka ještě několik dalších 
doplňkových akcí.

Už prvního září vyrazí do města hlídky 
složené z příslušníků městské policie 
a zástupců Opavského zastupitelstva 
dětí a mládeže. V rámci akce Na kolo 
jen s přilbou budou hlídky zastavovat 
cyklisty ať už s přilbou či bez ní. Hlídky 
zastavené upozorní na povinnost danou 
zákonem. Každý cyklista s přilbou 

dostane odměnu a po vyplnění kupónu 
postoupí do losování o jízdní kolo.

Od 1. do 20. září bude probíhat 
výtvarná soutěž určená mateřským 
školám a prvnímu stupni základních 
škol. Souběžně s ní proběhne sou-
těž o nejtrefnější slogan tentokráte pro 
druhý stupeň základních škol, středních 
škol a učilišť. Hlavní cenou pro obě sou-
těže je rovněž jízdní kolo. 

Samotný Den bez aut pak nabízí řadu 
dopravních akcí. „Pro veřejnost je při-
pravena jízda zručnosti, ukázka simu-
lovaných zranění a následného ošetření 
z řad členů Českého červeného kříže. 

Pro děti zase hra, kdy zábavnou formou 
poznají povinnou výbavu kola, seznámí 
se s pravidly silničního provozu a vyřeší 
některé dopravní situace,” popsala prů-
běh akce Kateřina Havlásková ze sdru-
žení Areka. Můžete se podívat na sou-
těžní obrázky a slogany, statistické 
údaje o dopravních nehodách a obrázky 
nehod dětí při pádu z kola bez a s přil-
bou. Výstava výtvarných počinů s vy-
hlášením vítězů soutěží a předáváním 
cen proběhne od 14.15 hodin. 

Akci pořádá Středisko environmentální 
výchovy Areka ve spolupráci s měst-
ským odborem životního prostředí 
a dalšími partnerskými organizacemi.

Opavský Den bez aut

 opravenou část

Mladí přírodovědci se opět před-
stavili v řecké Preveze. Výstavu 
opavského výtvarníka Miloše Kačírka, 
dokumentární filmy o přírodovědec-
kých nálezech a průzkumech a další 
akce nabídli v druhé polovině čer-
vence obyvatelům a turistům řecké 
Prevezy mladí i starší opavští příro-
dovědci. Dvoutýdenní pobyt připra-
vilo sdružení Natura Opava – Czech 
republic, které se zabývá ekologic-

kou výchovou. „Jsme rádi, že náš 
model spolupráce na úrovni ochrany 
přírody můžeme rozšířit i na dru-
žební města Roth či Liptovský Mikuláš. 
Chtěli bychom požádat o spolupráci 
další občany Opavy, které tyto aktivity 
zajímají a pomohli by nám překonat 
například tlumočnické bariéry (něm-
čina),” vyzývá ke spolupráci Marcela 
Kubačková ze sdružení Natura.
Filipínská cena putovala do Opavy. 

Cenu za druhou nejlepší esej získal 
v rámci soutěže vypsané filipínským 
velvyslanectvím opavský Matěj Vehov-
ský. Soutěž na téma Co víme o Fili-
pínách a Filipíncích vypsalo velvysla-
nectví v rámci svých oslav 108. výročí 
nezávislosti země. Žák ZŠ Otická 
napsal svou práci v angličtině a pře-
číst si ji můžete na webových strán-
kách www.zsoticka.opava.cz – pro-
jekty.
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Pět dveří či bran opavských 
památek se devátého září 

otevře dokořán. V rámci Dnů 
evropského dědictví budete 
moci navštívit židovskou část 
Městského hřbitova, Matiční 
dům, Zemský archiv, Švédskou 
kapli či kostel sv. Hedviky. 
Památky si můžete prohlédnout 
i s průvodcem a navíc vás čeká 
ještě několik dalších kulturních 
akcí.

Zájemci o prohlídku Zemského hřbi-
tova se mohou dočkat výkladu o his-
torii objektu, slavných osobnostech, 
které zde působily, a současnosti této 
významné instituce. Můžete si prohléd-
nout historický sněmovní sál a bada-
telnu, kde bude instalována výstavka 
archiválií. Prohlídky začínají v 9, 11, 13 
a 15 hodin a sraz účastníků bude ve 
vestibulu budovy. Zájemci o prohlídku 

si musí v Městském informačním centru 
vyzvednout předem časovou vstupenku. 
Vstupenky v MIC získáte zdarma. 

Židovským hřbitovem vás provedou 
členové sdružení Areka. Areka se již 
dříve podílela na vyčištění a částečné 
obnově hřbitova. Prohlídky s odborným 
výkladem začínají v 9, 11, 13, 15 a 17 
hodin. Pokud se spokojíte s prohlídkou 
bez průvodce, můžete hřbitov navštívit 
i mezi prohlídkami.

Matiční dům zve na prohlídku v 9, 11 
a 13 hodin. Budova, která je spjata 
s historií Matice opavské a posléze 
Matice slezské, bude moci přivítat 
v každé návštěvnické skupině až 40 
lidí. Skupina, která navštíví dům v 11 
hodin, se může zúčastnit slavnostního 
křtu knihy Paměti Vincence Praska.

Otevřený pohled na město vám 

poskytne kubistická věž kostela sv. 
Hedviky. Prohlídky s výkladem začínají 
v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin a dozvíte 
se něco nejen z historie kostela, ale 
i o jeho architektovi Leopoldovi Baue-
rovi. Švédskou kapli můžete navští-
vit buď při prohlídkách od 17 do 18.30 
hodin s průvodcem, nebo při večerním 
koncertu skupiny Calata. 

Kromě prohlídky židovského hřbitova si 
sdružení Areka ještě připravilo program 
na Horní náměstí. Akce Hledání židov-
ské historie začíná ve 14 hodin a bude 
spojena s ochutnávkou jednoho tradič-
ního židovského jídla, prezentací dosa-
vadní práce a výsledků celého projektu 
na panelu „Zmizelí sousedé”. K vidění 
budou obrázky paní Helgy Hoškové 
„Maluj, co vidíš”, která jako malá malo-
vala v Terezínském ghettu. Od 15 hodin 
začne výuka židovských tanců s Tomem 
Barboříkem.

Jednou z památek, 
kterou můžete 

v rámci Dnů ev-
ropského dědictví 

navštívit, je kostel 
sv. Hedviky. Z věže 
se vám při jasném 

počasí otevře 
nerušený výhled 

na Jeseníky. 
Foto: Jan Šindler

Dny evropského dědictví:
čas na opavské památky

Zhruba po dvacetileté 
přestávce si dají v Opavě 

dostaveníčko příznivci motokár. 
Druhý zářijový víkend se blízko 
městské víceúčelové haly pojede 
volný dvoudenní závod v rámci 
Moravskoslezského poháru.

„V Opavě a okolí je okolo dvaceti aktiv-

ních motokárových jezdců, kteří se 
účastní různých soutěží, takže i proto 
jsme se rozhodli uspořádat opět jeden 
ze závodů i v Opavě,” vysvětlil návrat 
za pořadatele Marcel Flandera. „Zdejší 
BRM kart club Opava by rád navázal na 
dřívější zvyky a rovněž by rád předsta-
vil současný motokárový sport široké 
veřejnosti. Klub má zájem přilákat 

i nové mladé talenty do tohoto sportu,” 
dodal Flandera. Závod bude uspořádán 
jako volný závod v rámci existujícího 
Moravského poháru, jehož pátý ročník je 
pořádán pro bezlicenční jezdce, tedy pro 
nejširší motokárovou veřejnost. Začíná 
9. září. Organizátoři počítají se zhruba 
šedesátkou závodníků ve věku od 5 do 
50 let. Vstup na závody je volný.

Do Opavy se vrací motokáry
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Cyklus komorní či varhanní 
hudby začíná další sezonu. 

Město a Sdružení pro umění 
a výchovu Talent pro vás 
připravilo devítku rozličných 
koncertů. Na celý cyklus můžete 
využít předplatné.

Cena předplatného na sezonu 2006/
2007 je 500 Kč. Předplatitelé ušetří 
oproti jednotlivým vstupenkám nej-
méně 350 Kč. Důchodci, studenti 
a děti platí dokonce jen 360 Kč. Při-
hlášky na cyklus přijímá Sluna Opava. 
Podrobnější informace naleznete na 

www.opava-city.cz, www.ritornel.com 
nebo vám je poskytnou: Petr Rotrekl 
(553 756 723, 604 229 363, e-mail: 
petr.rotrekl@opava-city.cz) či Jana 
Adámková (596 626 967, e-mail: 
talent@ritornel.com). Uzávěrka před-
platného je 22. září.

Město připravilo další komorní cyklus

23. 9. 19.00 Hudební návraty do dětství. Skladby B. Brittena, C. Saint-Saënse, P. Dukase a I. Stravinského hraje Janáč-
kova filharmonie Ostrava. Slezské divadlo

25. 10. 19.00 Varhany barokní a klasické. Martin Sander (Německo) uvede díla J. S. Bacha, C. Ph. E. Bacha, W. A. 
Mozarta a Ph. Wolfruma. 

konkat. Nane-
bevz. P. Marie

6. 12. 19.00 Z ostravské hudební líhně II. Oblíbené skladby vítězů mezinárodních soutěží Martiny Bačové, Jiřího Vodičky 
(housle) a Alexandra Starého (klavír). minorit. klášter

17. 1. 19.00 Anděl a ďábel. Pomyslný souboj dvou největších gambistů barokní Evropy M. Maraise a A. Forqueraye 
sehrají Petr Wagner (viola da gamba) a Václav Luks (cembalo). minorit. klášter

7. 2. 19.00 Má vlast. Renata a Igor Ardaševovi uvádí slavné symfonické básně B. Smetany v autorově úpravě pro kla-
vír čtyřručně. minorit. klášter

7. 3. 19.00 S Českým triem za hudbou 19. – 21. století. Milan Langer (klavír), Dana Vlachová (housle) a Miroslav Pet-
ráš (violoncello) přednesou díla F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. Suka, B. Martinů a Z. Lukáše. minorit. klášter

3. 4. 19.00 Večer s vítězkou 14. Mezinárodní soutěže mladých varhaníků 2004. Ve skladbách J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, J. Brahmse, A. Heillera, L. Vierneho a M. Durufleho se představí Maria Mokhova (Rusko). MDKPB

3. 5. 19.30 Dogmatické chorály. Klenot J. S. Bacha interpretují Zuzana Růžičková (cembalo) a Jaroslav Tůma (var-
hany). 

Chrám sv. 
Ducha

2. 6. 18.30 Písně lásky a smrti. Písňové cykly L. v. Beethovena, E. Dřízgy, C. Debussyho a M. Ravela zazpívá Eva Dříz-
gová-Jirušová za klavírní spolupráce Michala Bárty. 

Zámek Hradec 
n/M.

Opavské léto má za sebou první roč-
ník. Ročník zkušební. Město se v něm 
pokusilo alespoň několika akcemi oži-
vit prázdninový a dovolenkový čas 
ve městě. Na Dolním náměstí jste 
tak mohli posedět u přímého pře-

nosu finále mistrovství světa v ko-
pané, podívat se na letní romanci Léto 
s kovbojem, děti si mohli pohrát na 
písku za dohledu opatrovníků z plá-
žových lehátek či si zasurfovat na 
umělém surfu. Na Horním náměstí 

pak mohli sportovní nadšenci třeba 
slézt umělou nafukovací stěnu nebo 
si zahrát na nafukovacím hřišti fot-
bal. První zářijový den skončí Opavské 
léto posezením u vína opět na Dolním 
náměstí. Foto: Jan Šindler

Opavské léto má premiéru za sebou

Slezská rallye. Automobiloví vete-
ráni opět pojedou Opavskem. Klub 
historických vozidel Opava ve spo-
lupráci s Opavou a polskou Rati-
boří pořádá v sobotu 2. září soutěž 
Slezská rallye. Závodní trať povede 
z Opavy přes Hněvošice, Sudice, 
Ratiboř, Hlučín, Dolní Benešov 
a zpět do Opavy. Soutěžící budou 

ve čtyřech průjezdních kontrolách 
plnit různé technické a vědomostní 
úkoly. Očekává se účast zhruba 70 
veteránů vyrobených od roku 1925 
do roku 1965. Start bude v 10.30 
hodin na Dolním náměstí, vyhodno-
cení proběhne v restauraci Embargo 
na Englišově ulici.
Slezští učitelé slavili 100 let. 

Stoleté výročí letos oslavili členové 
mužského Pěveckého sboru slez-
ských učitelů. „Bude-li mít někdo 
z příbuzných zpěváků, kteří zpí-
vali v PSSU v letech 1954 až 1972 
zájem o videokazetu či DVD, získá 
informace na telefonním čísle 
728 373 522,” sdělil člen sdružení 
František Koudelka.
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Zápas české basketbalové 
reprezentace s Ruskem. 

To bude důstojné vyvrcholení 
oslav sportovních kulatin 
opavského basketbalového 
klubu. Basketbalisté si letos 
připíší už šestý sportovní 
křížek.

Oslava se chystá na 16. září. „Oslavy 
začnou druholigovým utkáním BK 
Opava s Kolínem, vystoupí také SK 
Cheerleaders Opava a chystáme i další 
překvapení,” řekl Dušan Štěnička 
a pokračoval: „Vrcholem večera bude 

reprezentační utkání Česka s Rus-
kem,” dodal. Zápas Česka s Ruskem 
bude tečkou za kvalifikací na Mistrov-
ství Evropy v basketbale 2007. „Střet-
nutí s Ruskem bude velmi zajímavé, 
mají v naší skupině nejzkušenější tým. 
Pro příznivce basketbalu to bude velký 
svátek,” řekl opavský manažer Dušan 
Štěnička.

Část kvalifikační přípravy a pak i ná-
sledné kvalifikační zápasy absolvo-
vali či absolvují reprezentanti v Opavě. 
„Opava nám vyhovuje, vždy jsme v ní 
měli obrovský klid k přípravě,” řekl 

reprezentační trenér Zdeněk Hummel. 
„Hráči jezdí do Opavy rádi. Věříme 
i zdejším divákům, kteří umí vytvořit 
výbornou atmosféru,” konstatoval.

Utkání s Belgií už proběhlo na konci 
srpna. Zápas s Maďarskem je napláno-
ván na 13. září, s Ruskem pak již zmí-
něného 16. září. Obě utkání začnou 
v 17.45 hodin. Vstupné je 70 Kč, 
v prodeji bude také permanentka na 
všechny tři zápasy v ceně 150 Kč. 
Lístky i permanentky jsou v prodeji na 
recepci Hotelu Opava a také v Měst-
ském informačním centru.

Fotbalisté se vrátili do druhé ligy

Zápasem proti žižkovské Viktorce, 
jednomu z hlavních kandidátů na 
postup do nejvyšší fotbalové sou-
těže, vstoupili do nové sezony fot-
balisté opavského SFC. S novými 
či staronovými tvářemi (Rosti-

slav Kiša, Otakar Novák, Milan Bar-
teska atd.) se chce klub porvat o dů-
stojné místo ve vyšších fotbalových 
patrech. Rozpočet na druholigovou 
sezonu i peníze na koupi druholigové 
licenci si klub zajistil sám, bez při-

spění městské pokladny. Na prvním 
snímku vítají fanoušci před druholi-
govou premiérou svůj tým, na dru-
hém bojuje kapitán Jaroslav Kolínek 
v šestnáctce žižkovské Viktorky.
Foto: Jan Šindler

Oslava basketbalové šedesátky: 

Opava přivítá reprezentaci

Kudlička zazářil v Pekingu
Opavský tyčkař Jan Kudlička byl nejvýraznější postavou 
české výpravy na srpnovém Mistrovství světa juniorů v Pe-
kingu. V soutěži překonal osobní rekord a obsadil páté místo.
Kudlička si načasoval formu a překonal laťku ve výšce 
530 cm. O páté místo se podělil společně s Rusem Proko-
penkem a Němcem Holzdeppem. Zvítězil Argentinec Ger-
mán Chiaraviglio, který skočil 571 cm. Kudličkovo umístění 
bylo nejlepším umístěním českého reprezentanta na peking-
ském mistrovství. Umístění v první desítce zaznamenaly už 
jen dvě z českých juniorek. Pro opavský Sokol je tak Kudlič-
kův výkon parádní vizitkou.
Mistrovství se zúčastnil i opavský běžec Petr Vaněk. Ten 
skončil v rozbězích na 400 metrů ve třetí desítce a jako člen 
štafety 4x400 metrů si připsal ještě 11. místo.

Jan Kudlička zvítě-
zil ve své disciplí-
ně na mezistátním 
utkání juniorů 
ČR – Maďarsko 
– Chorvatsko 
– Slovinsko 
15. července 
v Mariboru.
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