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Vážení Opavané,
Každý, kdo mě zná, ví, že ke sportu jsem měl 
vždy hodně blízko. Proto jsem v půlce srpna 
s  radostí přivítal možnost zahájit Atletický 
cirkus na  Dolním náměstí a  vyzkoušet si, 
jak těžké to mají tyčkaři (na snímku). Teď už 
se těším na další velkou sportovní akci, kte-
rá nás v Opavě čeká, a  to Sportovní festival 
v půlce září. Ten během dvou dnů představí 
v centru města desítky sportů a věřím, že při-
láká i stovky sportovních nadšenců. Doufám, 
že se tam potkáme a že třeba i v nějakém klá-
ní změříme síly. 

Pokud před aktivitou fyzickou dáváte před-
nost aktivitě duševní, určitě si nenechte ujít 
některou ze  sedmi desítek akcí, které vám 
v září nabídne už 62. Bezručova Opava. Letos 
je program festivalu u  příležitosti 30. výročí 
listopadové revoluce věnován svobodě a její-
mu spojení s uměním. Jen namátkou zmíním 
třeba Dejvické divadlo, Divadlo Na  zábradlí, 
psychiatra Cyrila Höschla, fotografy Tomkiho 
Němce či Jindřicha Štreita, mluvčího prezi-
denta Havla Ladislava Špačka, novináře Erika 
Taberyho a mnohé další, kteří na festivalu vy-
stoupí. Doufám, že se těšíte stejně jako já.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli a dále in-
tenzivně pracovali na  strategických projek-
tech. Po letech se konečně podařilo výrazně 
pohnout s projektem revitalizace Stříbrného 
jezera se stavbou nové lávky přes řeku Opa-
vu, která propojí okolí Sádráku s Městskými 
sady. Vznikne tak velký prostor nejen pro 
sport, ale i  rekreaci a  odpočinek. Stavět by 
se mohlo začít v příštím roce a výsledek urči-
tě bude stát za to.

Pozitivní je i posun ve stavbě severního ob-
chvatu města. Jeho východní část se otevře 
už na  podzim, tedy o  několik měsíců dříve, 
než se počítalo. Věřím, že to bude velká úleva 
pro naše město. Další navazující část obchva-
tu by se pak mohla začít stavět příští rok. 

Podruhé najdete v  Hlásce osmistránkovou 
přílohu Naše Opava. V  ní si mimo jiné mů-
žete přečíst rozhovor s  mou kolegyní, první 
náměstkyní Hanou Brňákovou. Zjistil jsem 
v něm třeba, že je výborná kuchařka či že moc 
nezbývalo a dala se na dráhu výtvarnice. 

V tomto zpravodaji na vás čeká i řada dalších 
článků, například o tom, že opavští školáci bu-

dou díky podpoře města i nadále zdarma na-
vštěvovat ostravský Svět techniky, že v Opavě 
za  pár dnů nainstalujeme dva velké elektro-
nické informační panely, že  jsme jako město 
pořídili první elektromobil nebo že na Horním 
náměstí na chvilku vyroste bílá zeď, na které 
se budete moci vypsat ze svých problémů.

Léto už sice končí, ale doufám, že  jste si ho 
užili, a  to třeba i díky akcím, které pořádalo 
město. V  pestrém programu si bylo oprav-
du z  čeho vybrat. S  desítkami z  vás jsem 
se  osobně potkal za  Slezankou, na  Ptačáku 
či na Dolňáku a věřím, že jste se skvěle bavi-
li. I následující období léta babího je krásné. 
Prožijte ho v klidu a v pohodě a ať se vám vše 
daří podle vašich představ.

Tomáš Navrátil, primátor

Obrazovky budou informovat o dění ve městě a okolí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Přijďte diskutovat na Otevřenou radnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Co s budovou Slezanky? Město vypsalo záměr jejího prodeje či pronájmu 5
Semináře vysvětlí nový dotační systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zapojte se do týdne mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Darujte kola dětem z Afriky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Další krok k revitalizaci Stříbrného jezera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Město zaměstnává klienty úřadu práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Město se připravuje na změny klimatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Za Opavou vznikne luční sad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Město zakoupilo první elektromobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kino Mír funguje i nadále beze změn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Školní exkurze opět zamíří do Světa techniky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Veteráni projedou naším městem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Na zeď napište, z čeho blázníte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mladé písařky z Opavy přivezly ze světa medaile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mendelovo gymnázium chystá unikátní projekt i pro opavskou  
veřejnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lékař Kurt Lundwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Vodník na Městském koupališti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
30 let svobody pohledem Slezského zemského muzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bezručova Opava o svobodě a umění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opava je moje srdeční záležitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Otevře se část obchvatu, další se připravují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U Trigonometru v Milostovicích se vrátíte před válku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Památky v Opavě ožijí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Naše městečko otevře divadelní sezonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Domino reprezentovalo Opavu na mezinárodním festivalu ve Švédsku . . 26
Byli jsme a buben – Boris slaví 15 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sochy ze sympozia hostují v parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kamera Oko zavítá do slezské metropole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Na společném podiu zahraje Václav Hudeček a Musica Opavia . . . . . . . . . . 27
Milovníky krásné hudby čeká krásná sezona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Domov pro Pavla byl zachráněn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Město pořádá konferenci o duši a zdraví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kam od září do kurzů a kroužků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
V rámci Eko-rallye se můžete vydat po památkách Opavského Slezska. . . 39
Sportovní festival oživí centrum města . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



4

Aktuality

HLÁSKA 09/2019

Obrazovky budou informovat 
o dění ve městě a okolí

Od  počátku října začnou ve  městě 
fungovat dva nové informační pa-
nely. Jedna obrazovka bude umístě-

na v  Turistickém informačním centru (TIC) 
na  Horním náměstí. Druhá, dotyková, pak 
v  prostoru nádraží Opava-východ. Občané 
i  návštěvníci Opavy si na  nich budou moci 
prohlížet informace o  městě. Instalace pro-
běhne na přelomu září a října, zkušební pro-
voz pak poběží zhruba do konce října. 

Dosud mělo město k dispozici dvě dotykové 
obrazovky, které jsou umístěny v magistrát-
ním areálu na  Krnovské ulici. Ty slouží ze-
jména jako úřední deska, zájemci však pro-
střednictvím nich mohou získat informace 
o dopravě ve městě, akcích, jízdních řádech, 
dostanou se  na  mapový portál, prolistují si 
aktuální Hlásku a další. Díky dotaci byly nyní 
pořízeny další dvě. 

První bude ve výloze TIC na Hlásce směrem 
ke  Slezance. Druhá pak poblíž podchodu 
a  nástupišť do  vlaků, autobusů a  trolejbu-
sů na  nádraží Opava-východ. „Tato místa 

byla vybrána záměrně, protože je zde velká 
koncentrace lidí. Například lidé, kteří přijedou 
do  Opavy poprvé, se  budou moci podívat, ja-
kým způsobem se  platí v  Městské hromadné 
dopravě  nebo si na mapovém portálu najdou 
cestu do svého cíle,“ řekla náměstkyně primá-
tora Hana Brňáková. 

Každá z obrazovek bude mít trochu jiné za-
měření. „Ta na nádraží bude dotyková a díky 
ní mohou zájemci získat základní informace 
o  městě, o  systému MHD, vyhledat si spoje, 
kontakty na  instituce ve  městě, prolistovat 
se  kalendářem akcí či stránkami Opavského 
Slezska. Dále zde poběží aktuální informace, 
které budou přebírané z  webových stránek 
či sociálních sítí města,“ vysvětlil šéfeditor 
webových stráněk a  sociálních sítí města 
Roman Konečný. Stejně jako na  Krnovské 
ulici i  zde bude tzv. white list zabraňující 
otevřenému přístupu na  celý internet. Na-
příklad děti se  tak nedostanou na  stránky 
s  nevhodným obsahem. Dvaatřicetipalco-
vá obrazovka bude navíc v  tzv. antivandal 
verzi. 

Ve  výloze infocentra bude panel o  velikosti 
49 palců. „Ten bude za sklem výlohy, takže ne-
bude dotykový a poběží na něm smyčka s po-
zvánkami na akce a s aktuálními informacemi 
z  města. Vzhledem k  tomu, že  obě obrazovky 
jsou pořízeny z  dotace, nemůže být na  nich 
promítán komerční obsah. Na  obou pak po-
běží informace o aktuálním stavu ovzduší s vý-
hledem na  dva dny dopředu,“ dodal Roman 
Konečný. 

Projekt vyjde na  zhruba půl milionu korun, 
z toho 257 tisíc korun radnice dostane z pro-
jektu Air Tritia, zbytek bude uhrazen z peněz 
Smart City v  rámci rozpočtu města. Do čes-
ko-slovensko-polského projektu Air Tritia 
jsou zapojeny města, univerzity a další insti-
tuce z těchto tří států. Kromě Opavy se jedná 
například o Ostravu, Žilinu, Rybnik či Opole. 
Dále zde působí VŠB – Technická univerzita 
v  Ostravě a  univerzita v  Žilině nebo třeba 
polský meteorologický institut ve  Varšavě. 
Projekt hrazený z  evropských prostředků 
monitoruje stav ovzduší a navrhuje možnos-
ti opatření vedoucích ke snížení emisí. 

Krátce

Kruhový objezd čeká kolaudace
V noci na 20. července byl zprovozněn kruho-
vý objezd mezi Kauflandem a Malými Hošti-
cemi, tzv. Kateřinský uzel, který byl předán 
do předčasného užívání. Okružní křižovatka 
je součástí stavby východní části severního 
obchvatu města, jejímž investorem je Ředi-
telství silnic a  dálnic. V  současné době zde 
stále probíhají některé dokončovací práce, 
řidiči zde proto musí projíždět se  zvýšenou 
opatrností. Datum kolaudace v  době uzá-
věrky Hlásky ještě nebylo určeno, předběžně 
se však hovoří o začátku října. O obchvatech 
města se více dočtete v článku na straně 22. 

Pravidla pro obchodní společnosti 
Na základě podnětu náměstkyně primátora 
Hany Brňákové byla zpracována pravidla 
některých vztahů mezi statutárním měs-
tem Opavou a  obchodními společnostmi, 
v  nichž má město majetkovou účast. Ta 
jednak popisují a  shrnují právní postavení, 
v  jakém se  dotčené společnosti, jejich zá-
stupci a  zaměstnanci nacházejí, vymezuje 
jejich práva a  povinnosti, a  dále definují, 
jak by měly vztahy mezi nimi a městem op-
timálně fungovat. Pravidla jsou koncipová-
na jako určité deklarace, které by měly být 
naplněny jejich přirozeným dobrovolným 
respektováním a konáním dotčených stran 
v souladu s nimi.

Slavnostní vojenský nástup 
Opavané, procházející se  po  Horním ná-
městí, byli 19. července svědky slavnostní-
ho nástupu vojenských jednotek. Ten pro-
běhl u  příležitosti předání funkce velitele 
53. pluku průzkumu a  elektronického boje 
plukovníka gšt. Pavla Varmuse plukovníku 
gšt. Pavlu Andráškovi. Ceremoniálu, jehož 
součástí bylo i udělení pamětních odznaků, 
se zúčastnila řada významných hostů, napří-
klad velitel Pozemních sil generálmajor Josef 
Kopecký, za město pak náměstek primátora 
Igor Hendrych. I on, stejně jako další hosté, 
ve  svém projevu vojákům poděkoval za  je-
jich náročnou a záslužnou práci.

Pokud se  chcete zeptat na  cokoliv, co 
souvisí s  chodem města, máte jedi-
nečnou šanci. Ve středu 18. září budou 

na vaše otázky připraveni odpovídat členové 
vedení města v čele s primátorem Tomášem 
Navrátilem v  rámci Otevřené radnice, která 

proběhne od 16 do 18 hodin v zasedací míst-
nosti rady města v přízemí Hlásky. Na setká-
ních s občany bude přítomen také tajemník 
magistrátu, vedoucí některých odborů, zá-
stupci městské policie, dopravního podniku 
či technických služeb. 

Přijďte diskutovat 
na Otevřenou radnici 
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Krátce

Zářijové jednání zastupitelstva
V pořadí již sedmé jednání zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se uskuteční v pondělí 
9. září od 9 hodin v Kulturním domě Na Ryb-
níčku. Podrobný program zasedání najdete 
na úřední desce magistrátu či na webu města. 

Město pronajme byty 
Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 
5 volných městských bytů, 2+1 na adresách 
Horní náměstí 35, 34 a 29 a 1+1 na Dolním ná-
městí 25 a Hrnčířské 3. Prohlídky proběhnou 
11. a 25. září, sraz je vždy v 9 hodin na adrese 
Horní náměstí 35. Informace o způsobu vý-
běrového řízení budou podrobně vysvětleny 
na  prohlídkách a  uvedeny na  úřední desce 
a webu města od 2. září do 2. října. Zde bu-
dou zveřejněny i podmínky a zásady, podle 
kterých se  určuje výsledné pořadí žadatelů. 
Nově se bude dokládat i čistý měsíční příjem 
žadatele za  posledního půl roku. Otevírání 

obálek s žádostmi proběhne v zasedací míst-
nosti rady města na Hlásce 7. října ve 14 ho-
din. Dotazy zodpoví Jiří Lehnert z  odboru 
majetku města na tel.: 553 756 804.

Bydlení pro seniory v novém penzionu
Zájemci o  bydlení v  budovaném penzionu 
na Hálkově ulici v Opavě si mohou do 31. října 
podat žádost na adresu: Seniorcentrum Opa-
va, p. o., Rolnická 24, 747 05 Opava. Formulář 
žádosti je k dispozici na uvedené adrese nebo 
na  webových stránkách www.scopava.cz. 
Penzion by měl být dokončen v lednu příští-
ho roku a nabídne 52 malometrážních bytů. 
Z podaných žádostí bude sestaven bodovaný 
pořadník, který pak schválí opavští radní. 

Věnujte městu vánoční strom
Ačkoliv jsme se před chvílí rozloučili s létem 
a zdá se být do zimy doba daleká, tak již nyní 
je potřeba řešit nejen vánoční osvětlení, ale 

také vánoční strom, který bude ozdobou 
Dolního náměstí. Technické služby Opava 
proto prosí, zda by se v Opavě a okolí našel 
dárce, který by jehličnan městu věnoval. Ide-
álně by se mělo jednat o smrk, jedli či dou-
glasku s výškou 15 až 18 metrů. Důležité je, 
aby měl strom větve ze  všech stran a  bez 
větších suchých prázdných míst a  aby byl 
k němu dobrý přístup pro pokácení a odvoz. 
Je-li to výzva právě pro vás, prosím, kon-
taktujte vedoucího zahradnictví: karel.skro-
banek@tsopava.cz nebo na tel.: 602 739 972.

Linku do Šumperka zadotuje kraj
Autobusová linka převážející cestující na tra-
se Ostrava–Opava–Bruntál–Šumperk a  zpět 
byla pro současného dopravce, který ji léta 
provozoval komerčně bez dotací, ekonomic-
ky neudržitelná. Lidé však o spoj nepřijdou. 
Od  1. září ho bude zajišťovat kraj, a  to pro-
střednictvím společnosti ČSAD Vsetín.

Co s budovou Slezanky? Město vypsalo 
záměr jejího prodeje či pronájmu

Jedním z  projektů dlouhodobého inves-
tičního plánu, které by se měly realizovat 
do  roku 2026, je i využití budovy býva-

lého obchodního centra Slezanka. K  řešení 
dané problematiky byl sestaven, stejně jako 
ke  každému dalšímu záměru ze  seznamu 
strategických investic, projektový tým. „Ten 
se nezávisle na sobě zabývá jak variantou vy-
užití objektu Slezanky městem, tak i jejím pro-
dejem či pronájmem,“ uvedl primátor Tomáš 
Navrátil. 

Vedení města má na  stole studii architek-
tonického ateliéru CHYBIK+KRIŠTOF z  loň-
ského roku, podle které by v  části budovy 
mohlo vzniknout tzv. Centrum polytechnic-
kého vzdělávání provozované Střediskem 
volného času Opava, další část by mohla být 
využívána komerčně. (Celá vize byla zveřej-
něna v loňské červencové Hlásce a najdete ji 
i na webu města).

„Prozatím jsme další práci architektů zastavili. 
Chceme si ověřit i variantu, zda by se nenašel 
developer, respektive soukromník, který nás 
osloví s  takovou myšlenkou využití budovy, 
o  níž bychom měli zájem,“ vysvětluje primá-
tor a  pokračuje: „Dáváme prostor zájemcům 
o odkup i pronájem objektu. Pokud nějaké zá-
měry přijdou, posoudíme je, a kdyby nás někte-
rý zaujal více než návrh předložený architekty, 
dále bychom s předkladatelem nabídky jedna-
li. V každém případě by šlo o návrh, který nás 
k ničemu nezavazuje.“ 

Podmínky vyhlášeného záměru prodeje budo-
vy hovoří o tom, že zájemce dodá studii s na-
značením účelu a  architektonického a  hmo-
tového řešení, a  to jak stávající budovy, tak 
i možných nadstaveb a přístaveb včetně řešení 
vnitrobloku. Zároveň uvede také popis časové 
představy o realizaci investice a její finanční ná-
ročnosti a doloží schopnost ji realizovat.

Zájemce o  pronájem pak předloží s  nabíd-
kou výše nájemného a  specifikací prostor, 
o  které má zájem, také záměr jejich využití. 

Přesné podmínky obou záměrů jsou zveřej-
něny na úřední desce a na webu města. Pro-
hlídka objektu je možná po  telefonické do-
mluvě s Ivanou Sýkorovou z odboru majetku 
města (tel.: 553 756 803, 604 229 394).  

Nabídky je možné podávat do  30. září 
do 13 hodin na podatelnu magistrátu na Hor-
ním náměstí. Stanovená komise se k otevře-
ní obálek sejde 2. října v 9 hodin v zasedací 
místnosti radnice ve  2. patře, přítomni mo-
hou být zájemci, kteří podali nabídku.
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Farmářské trhy doplní řemeslníci
Sortiment zboží na  farmářských trzích 
na Dolním náměstí se opět rozšíří o řemesl-
né výrobky místních prodejců či řemeslníků 
z blízkého okolí. V nabídce budou například 
lapače snů, svícny, šité oblečení a  hračky, 
svíčky. V sobotu 7. září navíc atmosféru obo-
hatí svými vystoupeními folklorní soubory 
v rámci akce Chodníčky k domovu. 

Kdo se postaví na start Opavské míle?
První zářijovou středu si do  kalendáře zapi-

sují všichni příznivci běhu, který by se dal na-
zvat společenskou událostí. Konat se  bude 
již sedmý ročník Witzenmann Opavské míle. 
Ve středu 4. září závod odstartuje v 18 hodin 
na Olomoucké ulici a cíl je na Horním náměs-
tí. Trať je dlouhá 1  609 metrů a  je certifiko-
vaná Českým atletickým svazem. Registrace 
na  webu www.opavskamile.cz, kde jsou 
zveřejněny všechny informace, již skončila. 
Zájemci však smutnit nemusí – v den závodu 
se  mohou na  Horním náměstí přihlásit. Pro 
předem zaregistrované závodníky pak platí, 

že  výdej startovních balíčků proběhne už 
i v úterý 3. září od 15 do 18 hodin v prosto-
rách Slezanky.

Mraveneček otevře své dveře 
Otevřeno pro veřejnost bude mít ve středu 
18. září od  8 do  14 hodin denní stacionář 
pro děti a mládež s kombinovanými vada-
mi Mraveneček. Sídlí na  Neumannově uli-
ci č.  3 v  Opavě. Vítáni jsou nejen zájemci 
o tuto službu, ale i ti, kteří mají zájem blíže 
poznat stacionář.

Darujte kola dětem z Afriky

Zapojte se do týdne mobility

Kola, helmy, náhradní díly, reflexní ves-
ty či cyklonářadí – tím vším je možné 
přispět v  rámci sbírky Kola pro Afri-

ku, která se  uskuteční v  pondělí 16.  září. 
Dary se  budou shromažďovat v  době 
od 9 do 11.30 a od 14 do 17 hodin u bočního 
vstupu do Dukelských kasáren na Vančurově 
ulici. Kola přitom nemusí být funkční – před 
převozem se servisují. Nefunkční se pak vyu-
žívají na náhradní díly.

Darované věci poputují do  Gambie, země, 
které se  společnost Kola pro Afriku věnuje 
již od roku 2012. „Tam kola pomáhají místním 
dětem dostat se  za  vzděláním. Některé gam-
bijské děti do školy z důvodu velké vzdálenosti 
nechodí vůbec, nebo denně musí zdolávat ně-
kolikakilometrovou cestu plnou nebezpečí pěš-
ky,“ uvedla iniciátorka opavské sbírky a  ko-
ordinátorka EVVO Kateřina Hnátová s  tím, 
že  i  díky věnovaným kolům ze  slezské me-

tropole se  děti 
budou moci do-
stat do  školy včas 
a bezpečně. 

V  loňském roce darovali Opavané přes 
370 kol. Do sbírky se dvakrát zapojil také ma-
gistrát. Organizaci věnoval téměř stovku kol, 
která skončila ve ztrátách a nálezech. 

Evropský týden mobility inspiruje každý 
rok radnice i  obyvatele českých měst 
a  obcí, aby dali větší šanci alternativní 

dopravě. Letošní ročník chce do popředí zá-
jmu vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější dru-
hy dopravy, a sice pěší chůzi a jízdu na kole. 
Do  kampaně se  zapojí i  město Opava, a  to 
hned několika aktivitami. 

Na sobotu 14. září je připravena akce Opava 
v pohybu. V Městských sadech si bude moci 
veřejnost od  12 do  18 hodin vyzkoušet ne-
tradiční druhy pohybu či sportu. „Přichystána 
bude lukostřelba, vzduchové či laserové pistole 
i  hasičský sport. Budete se  moci projet na  lo-
dičkách a taky si vyzkoušet jízdu na invalidním 

vozíku nebo se projít s opileckými brýlemi,“ po-
zvala koordinátorka EVVO Kateřina Hnátová. 
Součástí odpoledne bude také charitativní 
běh na  2  km, který odstartuje v  15 hodin. 
„Za  každého účastníka startu přispěje město 
Opava 20 korun na  mobilní hospicovou péči 
Pokojný přístav,“ doplnila Kateřina Hnátová. 

Evropský týden mobility bude pokračovat 
v  pondělí 16. září sbírkou Kola pro Afriku, 
o  níž se  dočtete více níže. Následující den 
se  zapojí do  aktivit zaměstnanci magistrá-
tu, a to akcí Na úřad bez auta. „Rádi bychom 
vás dále pozvali na  přednášku Bezpečně pěš-
ky i na kole. Dozvíte se na ní, která místa jsou 
v Opavě nejrizikovější a jak se na nich chovat, 

aby nedošlo ke  zranění,“ uvedla koordiná-
torka. Beseda se  koná ve  čtvrtek 19. září 
od 15 hodin v zasedací místnosti rady města 
v přízemí radnice Hlásky.

Evropský týden mobility zakončí v  pon-
dělí 23. září již tradiční akce Den bez aut – 
s  malým techničákem MHD zdarma, kterou 
město připravilo ve  spolupráci s  Městským 
dopravním podnikem Opava. Princip je jed-
noduchý: po  předložení malého technické-
ho průkazu automobilu v  tento den bude 
moci cestující jet MHD zdarma. 

Další informace jsou uvedeny na  webu 
a facebooku města a také na plakátech.

Semináře vysvětlí nový dotační systém
Zastupitelé na  červnovém zasedání 

schválili změnu systému dotačních 
programů (v minulosti grantů) a s tím 

i vyhlášení dotačních programů na rok 2020. 
Aby zájemci měli s  podáním co nejméně 
problémů, připravila radnice čtyři seminá-
ře, na  nichž odborní pracovníci Magistrátu 
města Opavy vysvětlí nový systém a odpoví 
na jejich dotazy. 

Setkání se  uskuteční na  Hlásce v  zasedací 
místnosti rady města v  přízemí, a  to vždy 
od  16 hodin. Seminář pro program Kultura 
proběhne v pondělí 2. září, pro program So-
ciální a související služby ve středu 4. září, pro 
Sport ve středu 11. září a pro programy Pre-
vence kriminality a Životní prostředí a EVVO 
ve čtvrtek 12. září. 

Žádosti se  budou přijímat od  15. září 
do 15.  října. Ty schválené v prosinci projed-
nají radní a zastupitelé. Následně po podpisu 
smluv by mělo dojít k zaslání financí na účty 
žadatelů. 

Všechny potřebné informace k  dotačním 
programům 2020 najdou zájemci na  webu 
města www.opava-city.cz/cs/granty.
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Další krok k revitalizaci Stříbrného jezera 

Město zaměstnává klienty úřadu práce

Zastupitelstvo města poslední červen-
cový den na svém zasedání projednalo 
mimo jiné i bod, který se týká revitaliza-

ce Stříbrného jezera. „Zastupitelé v  roce 2016 
schválili původní rozpočet projektu a  smlouvy 
k tomuto léta připravovanému projektu. Vzhle-
dem k  tomu, že  od  té doby došlo ke  změnám, 
museli nyní odsouhlasit aktualizovaný rozpočet 
i nový soubor smluvních dokumentů,“ vysvětlila 
mluvčí magistrátu Lada Dobrovolná.

Ministerstvo financí v loňském roce z projek-
tu odmítlo financovat vybudování lávky, kte-
rá byla nedílnou součástí projektu od vzniku 
projektového záměru v  roce 2006. Lávka 
za více než 46 milionů Kč má spojovat oblast 
Stříbrného jezera s  Městskými sady a  měs-
to se  nechtělo její výstavby vzdát. „Po  řadě 
intenzivních jednání jsme se  dohodli na  spo-
lufinancování, kdy bude stavba objektu lávky 
hrazena v  poměru 60  % z  rozpočtových pro-
středků státního rozpočtu a ze 40 % z rozpočtu 
našeho města. Za tento kompromis jsme velice 
rádi,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Předpokládané náklady na celý projekt revi-
talizace Stříbrného jezera je vyčíslen na cca 
122 milionů korun bez DPH. Jeho hlavní sou-
částí je výstavba chybějící dopravní a  tech-

nické infrastruktury, respektive lepší a  bez-
pečnější dostupnosti lokality pro chodce 
a cyklisty. Tu má zajistit právě výše zmíněná 
lávka, pod ulicí Rolnickou by pak měl být vy-
budován podchod. U vodní plochy má vznik-
nout například cyklostezka, brouzdaliště 
a atrakce pro děti. Počítá se se stavbou chod-
níků a  zavedením veřejného osvětlení. Po-
kud vše půjde podle plánu, mohl by být ten-

dr na zakázku vyhlášen ještě letos na podzim 
a s realizací, která má trvat cca 18 měsíců, by 
se  mohlo začít v  příštím roce. „Věřím, že  vše 
dotáhneme do zdárného konce. Projekt propo-
jí dvě významná rekreační území, a to Městské 
sady a  Stříbrné jezero. Získáme tak unikátní 
místo pro sport i odpočinek a Opava bude zase 
o něco atraktivnějším místem k životu,“ uzavřel 
primátor Tomáš Navrátil.

Krátce

Radniční kavárna k pronájmu
Kavárna, která je součástí budovy opavské 
radnice na  Horním náměstí, hledá nového 
nájemce. V  době uzávěrky zářijového čísla 
Hlásky se  připravoval materiál pro vypsání 
záměru pronájmu, ten by měl být se  všemi 
dalšími informacemi zveřejněn v  nejbližší 
době na úřední desce a webu města. Součas-
nému nájemci, který kavárnu provozuje pod 
názvem Kramer, končí nájemní smlouva. Vol-
ná by měla být od začátku příštího roku.

Projděte se burčákovou stezkou
Burčák je moravskou specialitou, která si zís-
kává rok od roku vyšší oblibu i u nás v Opav-

ském Slezsku (OS). Důkazem toho jsou již tři 
ročníky burčákové stezky, které se těšily velké 
účasti. A tak se v pátek 20. září můžete vydat 
i vy na příjemnou procházku Opavou, při kte-
ré v době od 16 do 22 hodin můžete ochutnat 
lahodný hroznový mok. „Našim cílem je touto 
formou upozornit Opavany na kvalitu. Ne každý 
ví, že burčák smí být vyroben výhradně z hroznů 
tuzemské produkce. Často se  setkáváme s  čás-
tečně zkvašeným hroznovým moštem z dovozu, 
sice za lákavější cenu, ale mnohdy i horší kvali-
ty,“ uvedl ředitel destinačního managementu 
OS Jan Černý a dodal, že trasa a další informa-
ce budou zveřejněny na začátku září na www.
opavske-slezsko.cz.

Ocenění pro Ivu Mrázkovou
Honorární konzulkou České republiky v  Lu-
cembursku je již pět let jmenována opavská 
rodačka a  výtvarnice Iva Mrázková. Kromě 
konzulství pravidelně vystavuje ve  státech 
Evropy, věnuje se ilustracím pro děti a peda-
gogické činnosti. Ministerstvo zahraničních 
věcí zorganizovalo setkání honorárních kon-
zulů České republiky z celého světa, na kte-
rém z  více než dvou stovek konzulů oceni-
lo deset nejlepších. Mezi nimi byla také Iva 
Mrázková. Ocenění jí bylo uděleno za její kul-
turní a sociální aktivity v rámci bilaterálních 
vztahů České republiky a Lucemburska.

Od srpna pro město opět pracují v rám-
ci tzv. veřejné služby klienti opavské-
ho pracovního úřadu, konkrétně ti, 

kteří pobírají dávky v  hmotné nouzi. Podle 
smlouvy, která je uzavřena na  7 měsíců, 
může město zaměstnat až 5 desítek občanů. 

Veřejnou službu zajišťuje stejně jako v minu-
lých letech odbor životního prostředí. Klienti 

se přitom zapojují do prací spojených přede-
vším s údržbou čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství. „Vykonávají práce jako zametání 
a  úklid zpevněných ploch, hrabání listí, sběr 
a  odklízení odpadů, vytrhávání plevele, ořez 
dřevin ruční pilou, pomocné práce v  rámci 
údržby v Městském útulku nebo mapování te-
rénu,“ uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Marie Vavrečková.

V souvislosti s veřejnou službou je po dobu 
jejího výkonu na odboru životního prostředí 
zřízeno také jedno pracovní místo koordiná-
tora této služby, který činnost vyková v rámci 
veřejně prospěšných prací. „Tato spolupráce 
s  úřadem práce se  osvědčila, vnímáme ji jako 
oboustranně prospěšnou jak pro město, tak 
i zaměstnané klienty,“ uzavřela Marie Vavreč-
ková.

Vizualizace lávky spojující Stříbrné jezero a Městské sady
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Alphega
Klášterní lékárna
Poskytujeme 
odborné poradenství 
a nadstandardní 
služby pro vaše 
zdraví

Bližší informace včetně rezervace termínu vám sdělíme osobně, na info@klasternilek.cz  
nebo na telefonním čísle 553 615 557. Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava. 

Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 18:00

HLADINA CHOLESTEROLU V KRVI
•  zjistíme hladinu cholesterolu v krvi 
•  stanovíme hladinu jednotlivých typů cholesterolu 

 (HDL, LDL, triglyceridy)

CÉVNÍ VĚK
•  zjistíme, v jaké kondici jsou vaše cévy

KINEZIOTAPING
•  regenerační a léčebná terapie svalových problémů, 

zvyšování krevního oběhu a průtoku lymfy

PLICNÍ VĚK
•  změříme vám plicní věk a zjistíme, 

jak na tom jsou vaše plíce

 
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
•  odborné poradenství při odvykání kouření

HLADINA CRP
•  zjistíme, zda je potřeba nasadit antibiotika

ALZHEIMEROVA CHOROBA
•  zjistíme, zda dochází k rozvoji Alzheimerovy 

choroby a poradíme, jak o tyto pacienty pečovat

HLADINA CUKRU V KRVI
•  vyhodnotíme, zda je jeho hladina optimální, 

a doporučíme vhodná režimová opatření

HLADINA KYSELINY MOČOVÉ 
V KRVI
•  zjistíme, zda není příliš vysoká a zda vám 

nehrozí dna

ABI INDEX 
(indikátor ischemické choroby 
dolních končetin)
•  zjistíme také riziko infarktu nebo cévní 

mozkové příhody

KREVNÍ TLAK
•  změříme vám krevní tlak a vysvětlíme, 

co naměřené hodnoty znamenají

LÉKOVÉ PORADENSTVÍ
• zhodnotíme účelnost vaší medikace

od 3 měsíců do 19 let

Jedinečná
výuková metoda

Diplomovaní
učitelé

Výborné
výsledky

Svět
 výhod

tel.: 734 477 294 I opava@helendoron.cz

www.helendoron.czz

ZÁPIS
A UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
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Město se připravuje na změny klimatu
Jak čelit stoupajícím teplotám ve městě? 

Co dělat s  vysychající krajinou a  úbyt-
kem vody? Jak se  projeví klimatické 

změny na  život v  Opavě? Co je nutné udě-
lat s  veřejným prostorem, aby tyto dopady 
byly co nejnižší? Těmito otázkami se zabývá 
Adaptační strategie statutárního města Opa-
vy, první komplexní dokument svého druhu, 
který v březnu schválili zastupitelé. 

„Analyzuje místní rizika, zejména pak pro cit-
livé skupiny, jako jsou děti nebo starší občané, 
navrhuje, jak rizikům čelit a jak zajistit kvalitní 
život obyvatel i v měnících se podmínkách. Při-
spívá tím k naplňování dlouhodobé vize Strate-
gického plánu města Opavy,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Jedlička s tím, že existence 
tohoto dokumentu je podmínkou pro mož-
nost získávat dotace, prostřednictvím kte-
rých by se  dala některá opatření realizovat. 
„Strategie shrnuje současnou situaci a  vize 
do  budoucna. Dokument, který je rozdělen 
na analytickou a návrhovou část, bude využí-
ván například při plánování investičních akcí 
či územního plánu,“ dodal náměstek Jedlička. 

Průměrná teplota ve městě by podle mode-
lů měla do roku 2100 stoupnout o 3 stupně 
ve  srovnání s  obdobím 1961–2009, výraz-
ně by měl stoupnout počet tropických dnů 
s  teplotami vysoko nad 30 stupňů, naopak 
množství srážek či množství vody v půdě by 
mělo výrazně poklesnout. Stále častěji se bu-
deme setkávat s extrémy typu bleskové po-
vodně, silné vichřice a dalšími výkyvy.

Občané Opavy se mohli zapojit do vytvoře-
ní tzv. Mapy horka, ze které strategie rovněž 
čerpá. Stěžovali si, že nejvíc teplo je logicky 
v centru města, na rozpálených parkovištích 
u obchodních center či na nezastíněných za-
stávkách MHD. Stejná místa ukázal i termální 
satelitní snímek Opavy. Ke  zlepšení podmí-
nek pak občané doporučili klimatizaci všech 
vozů MHD, více zeleně, účinnější zastínění 

například zastávek, doplnění vodních prvků 
a pítek, omezení sekání trávy, lepší zadržová-
ní dešťové vody ze střech a její využití k zalé-
vání zeleně.

Navržená adaptační opatření jsou rozděle-
na do tří skupin. Zelená opatření (například 
obnova a rozšiřování městské zeleně a zele-
ných ploch a  péče o  ně, vytváření zelených 
fasád a zelených střech apod.), modrá opat-
ření (například zadržování vody v  krajině, 
vytváření a revitalizace vodních ploch, zadr-
žování a opětovné využívání dešťových vod 
apod.), šedá opatření (například energeticky 
úsporné a inteligentní budovy, využívání ob-
novitelných zdrojů energie, klimatizace do-
pravních prostředků, ventilace apod.). Měk-
ká opatření jsou pak zaměřena například 
na změny ve správě, v politických přístupech 
či v chování společnosti.

Strategie doporučuje například vytváření 
zelených střech na budovách, které zadržu-
jí vodu a  pomalým odpařováním ochlazují 
okolní vzduch. Dešťová voda se  zadržuje 
a využívá třeba k zalévání zeleně, čímž se še-
tří pitná voda. Zelená fasáda funguje jako 
přírodní klimatizace, která brání přehřívání 
budov a zpětnému odrazu tepla do ulice. Ze-
leň pak navíc vytváří stín, snižuje koncentra-
ce škodlivin a přízemního ozónu.

Studie dále doporučuje dokončit revitalizaci 
Stříbrného jezera a  péči o  městskou zeleň, 
rozvoj zahrádkářských kolonií, rozšiřování 
parků a doplňování vodních prvků, jako jsou 
pítka i pro psy, kašny, fontány, rozprašovače, 
brouzdaliště či umělá jezírka a kanály. Dopo-
ručuje se i zastínění dětských hřišť, zejména 
pak u školek. K lepšímu hospodaření s vodou 
by mohly přispět i polopropustné materiály, 
ze kterých by se například stavěla parkoviště 
(takto funguje parkoviště u Městského hřbi-
tova). Voda by tak zůstávala v krajině a neod-
tékala kanalizací pryč.

V okolí Opavy by pak měly vyrůst tzv. Zele-
né hradby, tedy pásma zeleně, což částečně 
omezí erozi a  budou sloužit jako prevence 
sucha či eroze. Dále se doporučuje budová-
ní poldrů, travnatých pásů, remízků, mokřa-
dů a  tůní. V  městských lesích by mělo dojít 
k  postupné obměně smrkové monokultury 
a  změně druhové struktury lesa, budování 
mokřadů a snižování množství holosečí.

Hlavní klimatická rizika v Opavě a okolí:
• Zhoršení kvality života a zdraví vlivem veder
• Zhoršení podmínek v  budovách, zvýšené 

nároky na klimatizaci
• Přehřívání vozidel MHD
• Vyšší nároky na péči o zeleň
• Špatný stav krajiny, riziko povodní a eroze 

zemědělské půdy
• Sucho, nedostatek užitkové vody, vysychá-

ní potoků
• Degradace smrkových porostů
• Vytápění a  doprava jako zdroj skleníko-

vých plynů

V  závěru června radní schválili vypracová-
ní dokumentu, který na  adaptační strategii 
navazuje, tzv. implementačního plánu. Jeho 
účelem je vytvoření systému pro cílené a ter-
mínované uplatňování strategie v praxi pro-
střednictvím konkrétních kroků. Ty budou 
adresovány jednotlivým odborům magistrá-
tu a doplňkově i organizacím zřízeným měs-
tem. Součástí návrhu budou také nástroje 
na  podporu realizace měkkých a  tvrdých 
adaptačních opatření. Měkká budou zahr-
novat úkoly a náměty v oblasti legislativních 
změn, komunikace, osvěty a  vzdělávání, 
případně pořízení podpůrných odborných 
dokumentů. Tvrdá pak výhradně investiční 
aktivity města. Stejně jako adaptační stra-
tegii zpracuje pro město i  implementační 
plán společnost Ekotoxa. Hotov by měl být 
do konce září. Parných dnů přibývá, je třeba stále častěji kropit.

Trendem je vysévat květnaté louky.
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Krátce
Zaběhejte si okolo komína 
Již sedmý ročník Veřejného běhu kolem 
komína je připraven pro širokou veřejnost 
na neděli 22. září. Závod v přespolním běhu 
je otevřen pro 11 kategorií, a to podle věku, 
a ve zvláštní kategorii Open. Délky tratí jed-
notlivých kategorií budou různé a povedou 
po asfaltovém povrchu i terénem. Prezenta-
ce závodníků proběhne na parkovišti u vrát-
nice Model Obaly od  8.30 do  9.30 hodin. 
První start proběhne v  9.50 hodin. Další in-
formace najdou zájemci na www.orientacni-
beh.opava.cz, www.behopava.cz nebo tel.: 
728  835  460. Přihlásit se  můžou dopředu 
na e-mail: tj.opava@seznam.cz.

Úspěšná kladivářka navštívila radnici
V  italské Neapoli se  na  začátku červen-
ce konala 30. Letní světová univerziáda, 
kde se  utkalo okolo 12 tisíc sportovců 
ze 170 zemí. Do boje o jednu z 250 medailí 
se  pustila také opavská rodačka, sportov-
kyně TJ Slezanu, nyní studentka americké 
univerzity, kladivářka Pavla Kuklová. Výko-
nem 61,34 m obsadila nakonec 8. místo, což 
je v  silné konkurenci velký úspěch. Chvíli 
po světových závodech zavítala na radnici, 
kde s  ní nejen o  kariéře hovořili primátor 
Tomáš Navrátil a jeho náměstek Michal Jed-
lička. Jedním tématem bylo také Mistrovství 
České republiky v atletice v Brně. Tam s vý-

konem 62,07  m obsadila opavská rodačka 
bronzovou příčku. 

Sportovní den pomůže hospici
Ve  velké sportoviště s  velmi netradičními 
disciplínami, mezi nimiž bude například sla-
lom na invalidním vozíku, se změní v sobotu 
21.  září dopoledne areál fotbalového hřiště 
v Kylešovicích. Akci s názvem Sportovní den 
(nejen) pro klienty zde pro všechny malé i vel-
ké zájemce z řad široké veřejnosti uspořádají 
společně Charita Opava a  opavský Okresní 
fotbalový svaz. Výtěžek z akce, která může být 
vítaným zpestřením pro celou rodinu, bude 
věnován mobilnímu hospici Pokojný přístav.

Za Opavou vznikne luční sad

Město zakoupilo první elektromobil

Na  dvouhektarovém pozemku mezi 
Slavkovem, městkou částí Zlatníky 
a Stěbořicemi se začne v listopadu vy-

sazovat sad. Cílem není pouze vysadit stro-
my, ale také vybudovat přívětivý, otevřený 
prostor, který vytvoří podmínky a  podněty 
pro přirozené setkávání lidí z  města a  okol-
ních vesnic napříč generacemi. Součástí pro-
jektu bude také environmentální vzdělávání 
pro děti i dospělé.

S  nápadem vybudovat sad, který svou 
sílu a  krásu naplno odkryje spíše až  příš-
tím generacím, přišel Petr Valeček s  rodi-
nou. „Od  začátku pro mě bylo důležité, aby 
se  v  sadu hospodařilo šetrně, bez chemie, 
v  souladu s  přírodou. Naším cílem je vlastně 
založit tzv. jedlý les – tedy zasadit nejen ovoc-
né stromy, ale také jedlé keře a  vysít louku,“ 
vysvětlil zakladatel sadu.

K výsadbě starých ovocných odrůd a pomoci 
s  následnou péčí o  stromy přizvali budou-
cí sadaři Radima Lokoče, který je zkušeným 
odborníkem. Nad koordinací akce pak pře-
vzal záštitu spolek Kapradí. „Projekt je ve  fázi 
příprav, a  proto jsou vítáni všichni, kteří by 
se  k  němu rádi přidali či jej jakkoliv podpořili,“ 
uvedla Kateřina Rybářová Vavrečková za Kap-
radí s tím, že další informace najdou zájemci 
na kapradi.webnode.cz/komunitni-sad.

Zaměstnanci odboru životního prostře-
dí magistrátu začnou už brzy jezdit 
na  své pracovní schůzky, šetření v  te-

rénu a další jednání novým elektromobilem. 
Ten bude vůbec prvním ve  vozovém parku 
města. „Jedná se o první vlaštovku, pevně však 
věřím, že do budoucna bude elektromobilů vy-
užívaných magistrátem, potažmo městem, při-
bývat. Už jenom proto, že právě město by mělo 
být propagátorem moderních ekologických 
technologií, které šetří naše životní prostředí, 
a v této oblasti jít občanům příkladem,“ uvedl 
náměstek primátora Michal Jedlička a dodal, 
že využívání elektromobilů je mimo jiné jed-
ním z prvků Plánu udržitelné mobility. 

Nový automobil nahradí starší vyřazený 
se  spalovacím motorem. Na  jeho pořízení 
získalo město dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí ve výši 250 tisíc korun. Celko-
vě stál 815 tisíc, zbytek byl uhrazen z městské 
kasy. Investice se však městu vyplatí. Použí-
vání elektromobilů přispívá nejen ke  snižo-
vání emisí a  hlukové zátěže z  dopravy, ale 
navíc šetří i  provozní náklady. Pořizovací 
cena auta je sice vyšší, samotný provoz je ale 
naopak podstatně levnější. Zatímco u benzí-
nového auta při spotřebě sedm litrů na 100 
kilometrů vyjde kilometr na  dvě koruny, 
u  elektropohonu je cena výrazně nižší, pod 
korunu na km. „Výhodou tohoto vozu je nejen 

jeho ekolo-
gický provoz, 
ale také úspo-
ra nákladů 
na  pohonné 
hmoty a  díky 
o d l i š n é m u 
jízdnímu stylu také následná větší bezpečnost 
provozu,“ shrnul hlavní plusy náměstek Jed-
lička. 

Do  ulic Opavy by měl nový borůvkový Re-
nault Zoe vyjet v nejbližších měsících, auto-
mobil musí firma dodat podle smlouvy nej-
později do půl roku. 

Kino Mír funguje i nadále beze změn
Po prázdninové přestávce v září opět oži-

je kino Mír na Kolářské ulici. V pronájmu 
ho má od  roku 2010 Martin Žižlavský 

a  provozovat ho bude i  nadále. Vyhrál totiž 
výběrové řízení, které na jaře vyhlásili radní. 
V nabídce se zavázal uhradit roční nájem 500 
tisíc korun plus DPH, provozovat představe-
ní pro školy, filmový klub a  spolupracovat 

s městem na festivalech a dalších akcích.

Do soutěže se přihlásili 3 zájemci, komise na-
bídce Martina Žižlavského přiřadila nejvíce 
bodů. „V loňském roce došlo k zásadní rekon-
strukci kina za více než 30 milionů korun, tedy 
ke  zhodnocení objektu. Proto se  Rada města 
rozhodla vyhlásit novou soutěž, zjistit situaci 

na trhu a nastavit nové podmínky,“ uvedla ná-
městkyně primátora Opavy Hana Brňáková. 

Kino Mír disponuje největším sálem v Opavě 
s  kapacitou 500 míst, který je využíván ne-
jen k  promítání filmů, ale i  konání divadel-
ních představení, pořádání koncertů, besed, 
přednášek a jiných akcí. 
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Na zeď napište, z čeho blázníte

Školní exkurze opět zamíří do Světa techniky 

Veteráni projedou naším městem

Se začátkem školního roku se znovu roz-
jedou také exkurze celých tříd do  ost-
ravského Světa techniky. Díky dotaci, 

kterou centrum v Dolní oblasti Vítkovic kaž-
doročně získá od města Opavy, si ho mohou 
zdarma prohlédnout stovky dětí opavských 
škol. Ty se  zde hravým a  poutavým způso-
bem seznámí se zajímavostmi z oblasti vědy, 
techniky a  výzkumu. „Opava projekt podpo-
řila již v  době jeho příprav a  podporovat ho 
bude i  nadále. Má totiž obrovský vzdělávací 
potenciál. Nabízí jednu z nejefektivnějších cest, 
jak děti nenásilnou zábavnou formou vzdělá-
vat a probudit v nich zájem o technické obory,“ 
řekl primátor Tomáš Navrátil, který s dalšími 
členy vedení města Svět techniky na pozvání 

jeho ředitele Jakuba Švrčka v době prázdnin 
navštívil. 

Projekt Opava podpořila v  letech 2010 
až  2012 účelovou dotací v  souhrnné výši 
1,5  milionu korun, v  dalších pěti letech pak 
každoročně částkou 250 tisíc korun. Na konci 
roku 2017 smlouva vypršela, zastupitelé pro-
to rozhodli o prodloužení spolupráce. Město 
nyní centru poskytuje každoročně na provo-
zování aktivit a rozvoj areálu 300 tisíc korun.

„Školská zařízení vítají a  hojně využívají mož-
nost navštěvovat Svět techniky bezplatně. 
V roce 2017 jím prošlo téměř 2 200, v loni pak 
zhruba 1  950 žáků opavských škol,“ uvedla 

mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná. 

Svět techniky vznikl za  podpory fondů Ev-
ropské unie a rozpočtu České republiky. Kro-
mě Opavy na  jeho provoz přispívají i  další 
města v kraji. Na ploše 14 000 metrů čtvereč-
ních zde pro návštěvníky vyrostly čtyři světy 
s  trvalými expozicemi a  jeden svět určený 
pro výstavy dočasné. Stálicemi jsou Dětský 
svět, Svět vědy a  objevů, Svět civilizace 
a Svět přírody. Ten je rozlohou největší, zabí-
rá celé jedno patro a taky venkovní zahradu. 
Malí i  velcí návštěvníci si tady mohou hrát, 
objevovat i odpočívat. Nabídku rozšiřuje 3D 
kino a Divadlo vědy – Show & Demo.

Příznivce starých strojů, elegantní atmosféry 
a dobové módy jistě potěší zpráva, že také měs-
to Opava se  stane zastávkou tradiční podhor-

ské jízdy veteránů Trofeo Niké. Letos se akce koná již 
podvacáté a na různých místech Moravskoslezského 
kraje se krásné stroje představí od čtvrtku 6. do ne-
děle 8. září. Ve slezské metropoli, která akci finančně 
podpořila, je budou moci návštěvníci spatřit první 
den přehlídky. Horním náměstím se muzeum ušlech-
tilých strojů na kolech v čele s Karlem Lopraisem pro-
jede přibližně mezi 14.45 a 15 hodinou. Jejich cesta 
následně povede do Slezské nemocnice, kde se auto-
mobily a stroje zastaví poblíž dětského oddělení. Kon-
voj bude poté pokračovat do  Bruntálu, na  Slezskou 
Hartu a do Karlovy Studánky. Časový harmonogram 
je uveden na webu www.trofeonike.cz. 

Má-li někdo psychické potíže, je hned 
svým okolím pokládán za  blázna. 
Toto stigma mají pomoci odstranit 

osvětové akce týkající se  duševního zdraví 
a pořádané napříč republikou. Zdravé město 
Opava se jednou takovou inspirovalo.

Máte psychické problémy, se kterými si nevíte 
rady? Nebo si naopak myslíte, že jste vždy nad 
věcí a free? Přijďte se o to s námi podělit na Hor-
ní náměstí ve středu 11. září od 10 do 16 hodin. 
Dáme vám možnost vypsat se ze svých pocitů, 
připravíme vám pro vaše vzkazy přímo před 
kouli „bílou nepopsanou zeď“.

Průvodcem akcí bude psycholog nebo peer 
pracovník spolupracující s Psychiatrickou ne-
mocnicí Opava a Národním ústavem dušev-
ního zdraví. Těšit se můžete na doprovodný 
program, a to bazar poskytovatelů sociálních 

služeb, kteří se zaměřují na cílovou skupinu 
duševně nemocných, prodejní jarmark vý-
robků uživatelů sociálních služeb, kavárnu 
nebo hudební vystoupení Anima Bandu. 

Akce je finančně podpořena z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje. V  případě nepřízně 
počasí bude akce zrušena. Pro více podrob-
ností sledujte webové stránky www.zdrave-
mestoopava.cz a  facebookový profil města 
Opavy.

Navštivte také festival na psychi-
atrii či konferenci
Na městskou akci volně navazují další aktivi-
ty zaměřené na téma duševního zdraví. 

Ve  čtvrtek 12. září se  v  areálu Psychiatric-
ké nemocnice v  Opavě uskuteční kulturní 
minifestival pořádaný u  příležitosti oslav 

130 let jejího fungování. Nese název Pod 
platanem fest a  vznikl s  cílem propojit svět 
psychiatrické nemocnice se  světem za  jeho 
zdmi a  ve  společně stráveném čase si užít 
jeden den plný hudby, literatury a  divadla. 
Těšit se můžete na přední interprety našeho 
kraje, například na Tomáše Jirmana, Romana 
Haroka, Evu Zbrožkovou (Národní divadlo 
moravskoslezské v Ostravě), Jiřího Krhuta či 
ostravskou kapelu Banda dell caffe, kteří vy-
stoupí společně s Davidem Stypkou. Chybět 
nebude bohatý doprovodný program. 

Agenda komunitního plánování a sociálních 
služeb pak na středu 25. září připravila konfe-
renci na téma Duše a zdraví. Další informace 
si můžete přečíst v článku na straně 34. 

Foto: Trofeo Niké
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SLEVOVÝ KUPÓN   -15%
platí na veškeré zboží 

mimo zboží v akci 
a zboží na objednávku.

Předložte na pokladně.
Kupóny nelze sčítat.VŠE

KOBERCE, PVC, VINYLOVÉ DÍLCE, 
UMĚLÁ TRÁVA, ČÍSTÍCÍ ZÓNY, 

KUSOVÉ KOBERCE, LIŠTY, LEPIDLAnyní 
AKČNÍ 
CENY

Zakoupené  zboží  ROZVÁŽÍME  PO  OPAVĚ  ZDARMA 
po okolí za malý poplatek  (podle vzdálenosti)

Po-Pá:  900-1800 tel.: 702 021 206 www.allpodlahy.cz

ALL PODLAHY

 PRO PODLAHY

PVC od   149,-/m2, koberce od   149,-/m2

vinylové dílce od   339,-/m2

MILOSTOVICE
u Opavy
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Školství

Italské město Cagliari hostilo mistrovství světa ve zpracování textů. Při-
jelo na něj přes 500 reprezentantů ze 31 zemí světa. To, že na Základ-
ní škole Ilji Hurníka vyrůstají ty nejlepší písařky, bylo potvrzeno také 

na této soutěži. V kategorii do 16 let Opavu reprezentovaly sestry Nikol 
a Adéla Klementovy a domů se vrátily se všemi cennými kovy. 

Nikol Klementová obsadila nejvyšší příčku ve velmi náročné disciplíně 
Speed Capturing (záznam mluveného slova) a  stříbro si pak odnesla 
z královské disciplíny – třicetiminutového opisu s penalizací 100 úhozů 
za  chybu. Její výkon zaznamenal 385 čistých úhozů. Její o  rok mladší 
sestra Adéla získala bronz s výkonem o 10 úhozů méně. „Je třeba se zmí-
nit, že Adélka, která ukončila teprve sedmou třídu, byla nejmladší závodnicí 
české reprezentace,“ dodala k úspěchu svých svěřenkyň Karin Solná, uči-
telka a trenérka ZŠ Ilji Hurníka.

Mladé písařky 
z Opavy přivezly 
ze světa medaile

Mendelovo gymnázium chystá unikátní 
projekt i pro opavskou veřejnost

Od  září nového školního roku připra-
vuje Mendelovo gymnázium nejen 
v  Opavě, ale v  celém regionu neob-

vyklý projekt, do  kterého chce zapojit také 
opavskou veřejnost. Nese název Moderní 
výzvy lidstva a  představuje soubor předná-
šek špičkových českých odborníků, konci-
povaný s  cílem poskytnout studentům zá-
kladní vhled do geopolitických, klimatických 
a  především etických problémů, které vzni-
kají v  souvislosti s  technologickým rozvo-
jem a které budou představovat velké téma 
během následujících let, ačkoliv se  o  nich 

ve školních lavicích diskutuje zatím málo.

„Připravujeme cyklus přednášek – diskuzí s nej-
lepšími přednášejícími z  celé České republiky,“ 
uvedla ředitelka Mendelova gymnázia Mo-
nika Klapková a  jedním dechem dodala: „Je 
nám ctí, že máme potvrzenou účast například 
Jana Sokola, který celý projekt v úterý 24. září 
zahájí. Pokračovat budou persony jako Tomáš 
Sedláček, Zdeněk Opatrný či absolvent MGO 
Tomáš Němeček a  další úžasní hosté.“ Tyto 
významné osobnosti budou přednášet a zá-
jemci můžou přijít diskutovat na témata, jako 

jsou čas v životě člověka, klima a jeho přesah, 
etické problémy spojené s  technologickým 
rozvojem, genetické inženýrství, umělá in-
teligence, demokracie a  její limity a  mnohé 
další. 

Celý projekt připravuje Mendelovo gymná-
zium ve  spolupráci se  Slezskou univerzitou, 
v jejichž prostorách se přednášky budou ko-
nat, a  s  městem Opava. Podrobné informa-
ce budou uvedeny na  webových stránkách 
gymnázia www.mgo.opava.cz.

Krátce

Na Otické vychovali jednoho z nejlepších 
mladých chemiků v republice
Univerzita Pardubice hostila žákovské mis-
trovství republiky v  chemii a  mezi 39 nej-
úspěšnějšími žáky, kteří postoupili z  kraj-
ských kol, byl také žák devátého ročníku 
Základní školy Otická Jonathan Sandtner. Finá-
lové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické 
znalosti prověřil písemný test, praktické doved-
nosti laboratorní práce. V obrovské konkurenci 
nakonec Jonathan vybojoval 3. místo, přičemž 
na  vítěze ztratil pouhé dva body. Toto skvělé 
umístění mu navíc zajistilo příslib stipendia 
v prvním ročníku při případném studiu na che-
micko-technologické fakultě. 

V Bulharsku se seznamovali se včelařením
Masarykova střední škola zemědělská a Vyš-
ší odborná škola Opava využila možnosti 
vycestovat do  Bulharska, a  to díky projektu 
Evropské unie, do něhož se zapojilo hned ně-
kolik evropských států. Společným tématem 
bylo včelařství. V  balkánské zemi opavská 
skupina navštívila několik farem a chovatele 
včel, dozvěděla se  mnoho nových zajíma-
vých informací z odborných přednášek v an-
gličtině a seznámila se i s místní kulturou.

Staré rodinné recepty jsou poklady
Zapisovala si vaše maminka či babička 
recepty? Předává se u vás v rodině po ge-

nerace tradiční recept: Podělte se  o  ně 
s námi! Tak zní výzva přicházející z Ústavu 
lázeňství, gastronomie a turismu Filozofic-
ko-přírodovědecké fakulty Slezské univer-
zity v  Opavě (ULGAT). Cílem je záchrana 
receptů tradičních pokrmů, včetně těch 
nejobyčejnějších. Recepty, receptáře a  zá-
pisky včetně kontaktu na sebe můžete buď 
zaslat poštou, či e-mailem na  jana.stuch-
likova@fpf.slu.cz. Připište také co možná 
nejvíce podrobností o receptu, kuchařce či 
receptáři, z jakého období místa / regionu 
pochází. Materiály můžete přinést i  osob-
ně, a  to každou středu od  9 do  16 hodin 
na ULGAT do 1. patra.

Sestry Klementovy (vpravo a vlevo) si díky přesnému psaní 
domů přivezly všechny cenné kovy Foto: ZŠ Ilji Hurníka
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Když se podél pravého břehu řeky Opavy 
vydáme na procházku, jistě nás zaujme 
zdánlivě opuštěná vila na  Heritesově 

ulici, paradoxně situovaná do  průmyslové 
části města. Ne vše je kolem ní jasné. Ví se na-
příklad, kdo ji podle plánů z července 1930 
postavil, ale pro koho a kdo byl architektem? 
Historikové – jmenujme alespoň Václava Háj-
ka – se domnívají, že byla určena pro lékaře 
Kurta Lundwalla, když pobýval v Opavě jako 
jeden ze spolumajitelů stavební firmy (s pís-
kovnou a  cihelnou u  Kylešovic) zděděné 
po otci, významném místním podnikateli Ju-
liu Lundwallovi. Jen tento původně zahradní 
dům na  jaře 1946 přečkal demolici rodin-
ného a  provozního sídla Lundwallů v  sou-
sedství rovněž zničeného areálu opavského 
cukrovaru.

Julius Lundwall se  do  Slezska přestěhoval 
z  meklenburského Wismaru v  roce 1869 
a  domovské právo v  Opavě získal o  čtrnáct 
let později. Ve  svém oboru začínal doslova 
od píky, když jeho otec pracoval pro meklen-
burského vévodu jako stavitel, praxi započal 
jako zedník a tesař. V Opavě vplynul do evan-
gelické komunity a brzy v ní stavbou sboru 
a červeného kostela na okruhu u parku na-
byl významu. Zázemí pro svou firmu získal 
na  Komárovské ulici odkoupením mlýna 
od  opavských johanitů. Při jeho přestavbě 
nezapomněl ani na  přístavbu rodinné vilky. 
Zde v  roce 1886 uvedl svou ženu Claru So-
phii pocházející rovněž z německého Pobal-

tí, ale z prostředí švédské menšiny. Zejména 
u mladšího syna Kurta (* 23. 11. 1892 v uve-
dené vilce na Komárovské 23) byl původ zřej-
mý. Vysoký, štíhlý blondýn s modrýma očima 
se nikdy svým přátelům netajil, že se považu-
je spíše za Švéda než Němce. 

Julius Lundwall v Opavě dozoroval výstavbu 
pošty, muzea, učitelského ústavu (dnes gym-
názia) i soukromého sanatoria. Domníval se, 
že synové budou pokračovat v rodinné tradi-
ci technického vzdělání a povolání, a proto je 
přihlásil ke  studiu na  německé reálce (dnes 
zdravotní lyceum ve  Dvořákových sadech). 
Jako první zde ve  školním roce 1907/1908 
absolvoval Erich Lundwall a z Opavy odešel 
do  Vídně studovat agronomii (u  Javorníka 
poté vlastnil statek Bílý Potok). Kurt na opav-
ské reálce maturoval s  vyznamenáním o  tři 
roky později. Také on se  odklonil otcovu 
a dědovu příkladu, neboť odešel do hlavního 
města monarchie studovat lékařství.

Prvním působištěm Kurta Lundwalla jako lé-
kaře byl rakouský Štýr. Zde se v červnu 1917 
oženil s  vdovou po  svém kolegovi Annou 
Peyrer-Angermannovou. Zpětně toto man-
želství nebylo považováno za šťastné, jisté je, 
že se v něm narodilo pět dětí. Rok po svatbě 
v  tyrolském Krossbachu nejstarší syn Kurt, 
25. května 1920 při návštěvě Opavy dcera 
Anna Eva Ingeborg Karen. Ve  Štýru rodinu 
rozšířili Julius (1921), Eiga (1924) a konečně 
v roce 1932 dcera Sünn. Byli příslušní do Čes-

Lékař Kurt Lundwall

koslovenska a domovské právo měli do listo-
padu 1934 v Opavě. Až tehdy Kurt Lundwall 
zažádal o  rakouské státní občanství. Dodej-
me, že ve  třicátých letech jako ženský lékař 
pracoval v Karlových Varech, a než v březnu 
1930 stavitel Julius Lundwall v Opavě zemřel, 
v  říjnu 1927 se  stává prokuristou rodinné 
firmy. Nakonec Lundwallovi dali přednost 
rakouskému Salcburku. Kromě toho, že  zde 
Kurt vlastnil prosperující soukromou kliniku, 
působil jako docent ve  fakultní nemocnici. 
Oblíbený kultivovaný lékař s  četnými kul-
turními zájmy se  též angažoval v  salcbur-
ském Rotary klubu. V roce 1940 se s rodinou 
na  Haunspergstrasse 25 přestěhoval do  re-
prezentativní třípatrové vily zkonfiskované 
židovskému obchodníkovi Ottovi Friedma-
nnovi. 

Na  jaře 1948 se  u  Kurta Lundwalla po  své 
emigraci začala léčit někdejší filmová hvězda 
Lída Baarová. Vytvořilo se mezi nimi intenziv-
ní pouto uzavřené v roce 1969, rok poté, co 
Lundwall ovdověl, sňatkem. Bohužel v  roce 
1972 Kurt Lundwall jako vášnivý kuřák umí-

rá následkem selhání 
plic. Pro jeho druhou 
ženu započal částečně 
úspěšný boj s  úřady 
o  přiznání vdovského 
důchodu a  spor s  ne-
vlastním synem o  vilu 
v  centru Salcburku. 
I  tak Kurt Lundwall 
svými odkazy Lídu Ba-
arovou zabezpečil. Lé-
kařská klinika nesoucí 
jméno Kurta Lundwalla 
v Salcburku nadále pů-
sobí a  je považována 
za  jednu z  nejlepších 
ve svém oboru.

Jaromíra Knapíková

Výrobní areál s rezidencí Lundwallů v Opavě na Komárovské ulici.
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Slezské zemské muzeum za  podpory 
Ministerstva kultury ČR a  Moravsko-
slezského kraje společně s  dalšími in-

stitucemi (statutární město Opava, Národní 
divadlo moravskoslezské, Opavská kulturní 
organizace) připomene listopadové události 
roku 1989.

Chystají se  hned dvě výstavy – v  Památníku 
Petra Bezruče bude na  začátku září instalo-
vána výstava „Václav Havel – cesta svobody“ 
a  v  Müllerově domě na  konci září výstava 
„Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji“, při-
čemž součástí této výstavy bude i exteriérová 
prezentace fotografií. Mimo to je připraven 
workshop pro rodiny s  dětmi „Václav Havel 
– demokracie – a co my?“, který se uskuteční 
v Památníku Petra Bezruče 29. 9., 20. 10., 17. 
11., 8. 12. vždy od 14 do 16 hodin. Z dalších 
odborných akcí k  tomuto výročí muzeum 
chystá pro návštěvníky přednášky a odborné 
workshopy s historiky. Připomínka listopado-

vých událostí vyvrcholí 15. listopadu v Arbo-
retu v  Novém Dvoře, kde proběhne lampio-
nový průvod parkem doplněný soutěžemi 

pro děti. Přímo 17. listopadu budou v areálu 
Historické výstavní budovy a Müllerova domu 
probíhat komentované prohlídky „listopa-
dových“ výstav a  také workshop pro rodiče 
s  dětmi, na  kterém si budou moci připravit 
lampion a  s  ním se  vydat na  Horní náměstí, 
kde proběhne tradiční průvod městem. 

Na přiloženém snímku můžete vidět shro-
máždění obyvatel Opavska před tehdej-
ším Slezským divadlem Zdeňka Nejedlé-
ho na  konci listopadu 1989. K  přítomným 
zrovna promlouvá Pavel Dostál. Tyto a jiné 
okamžiky listopadových dní roku 1989 za-
chytil mimo jiné i  muzejní fotograf Josef 
Solnický. Výběr snímků z  těchto událostí 
vám přiblíží právě připravovaná výstava 
v Müllerově domě, která bude mít i exteri-
érovou část.

David Váhala
Slezské zemské muzeum

30 let svobody pohledem Slezského 
zemského muzea

Spíše než kvůli objevování sochařských 
památek naše kroky v  horkých letních 
dnech vedou k  vodě a  na  plovárny. 

V  případě opavského koupaliště můžeme 
obě cesty naštěstí propojit. Již od roku 1931, 
kdy bylo koupaliště slavnostně otevřeno, je 
ústředním motivem dětského bazénu mra-
morový vodník, dílo sochaře Josefa Obetha.

Když ve  třicátých letech 20. století přestaly 
pro potřeby rekreace dostačovat tehdejší 
městské lázně, byla v roce 1929 vypsána ar-
chitektonická soutěž na  vybudování nové-
ho areálu. Vítězem se stal opavský architekt 
Otto Reichner, narozený 31. 8. 1888. Otto 
Reichner vystudoval reálku v Opavě a techni-
ku ve Vídni. K jeho dalším realizacím v Opavě 
patří také například Lassmannova vila na Tyr-
šově ulici z  roku 1932, nájemní a  obchodní 
dům městské spořitelny na Horním náměstí 
nebo dům s kavárnou L. Niedermayera. Otto 
Reichner patří k nejvýznamnějším představi-
telům opavské architektury meziválečného 
období. Zemřel 31. července 1961 v  Geln-
hausenu v Německu. 

Dětský bazének se  svou sochařskou výzdo-
bou vytvořil Josef Obeth jako jeden kon-
cepční celek situačně navazující na  hlavní 

nádrž koupaliště. Půl-
kruh bazénku obklopený 
chodníkem vrcholí v  mo-
numentální skulptuře 
mramorového vodníka, 
sedícího na  obvodové 
zídce nádrže, jak spolu 
s  malou ještěrkou sledu-
je vodní hladinu. Postava 
vodníka je nahá, s plovací-
mi blánami mezi prsty. Má 
vypoulené oči a široký po-
tměšilý úsměv. Z řady try-
sek pod skulpturou stříká 
v oblouku voda, navozují-
ce tak představu zpěněné vlny. Kompozice je 
doplněna po stranách bazénku dvojicí chrli-
čů v podobě hlav ryby a žáby. V koncepci díla 
se mísí polarita poetiky a racionality. Emoci-
onální efekt setkání malého dítěte s velkým 
bledým vodníkem je umocněn hned něko-
lika způsoby – uzavřením místa do  podko-
vy, stoupající hladinou směrem k vodníkovi 
i způsobem provedení doplňování vody trys-
kami pod vodníkem.

S  díly Josefa Obetha máme možnost 
se  v  Opavě setkat také na  jiných místech. 
Vytvořil například sochařské práce na  fa-

sádě Bezručova domu, kostela sv. Hedviky, 
Franciskanea či řadu pomníků na městském 
hřbitově v  Opavě. Josef Obeth se  narodil 
15.  7. 1874 v  Terezíně u  Mikulovic u  Šum-
perku. V letech 1887–1890 studoval na škole 
pro mramorářské práce v Supíkovicích, poté 
na živnostenské škole ve Vídni a AVU ve Vídní 
1892–1897. Ve Velké Kraši u Vidnavy si roku 
1908 zřídil vlastní ateliér a jeho dílna získala 
mnoho zakázek po celém kraji. Po válce byl 
donucen odejít do  Německa, kde zemřel 
18. 9. 1961.

Tomáš Skalík

Vodník na Městském koupališti
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Inzerce

HLÁSKA 09/2019

Noc vědců ve městě Opava pro malé i velké objevitele  
připravuje Slezská univerzita. 
Bližší informace o programu a místech konání najdete na webových  
stránkách noc-vedcu.cz  nebo si stáhněte do mobilu chytrou aplikaci z Google Play nebo App Store.

ZÁPIS
A UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

ANGLIČTINA
PRO DOSPĚLÉ

+420 734 477 294 | opava@callanovametoda.cz
www.callanovametoda.cz
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Čtvrtletník o městě, ve kterém žijeme

Bezručova 
Opava
o svobodě a umění

Opavu čeká měsíc plný zajímavých výstav, kon-
certů, přednášek, besed a divadelních či filmových 
přestavení. V rámci 62. ročníku festivalu Bezručo-
va Opava, který bude mít podtitul Umění a svoboda, 
zde vystoupí takové osobnosti, jako jsou psychiatr 
Cyril Höschl, studentský vůdce Martin Mejstřík, no-
vinář a spisovatel Erik Tabery, herci Martin Myšička 
a Hynek Čermák, osobnosti Charty 77 Dana Němco-
vá a  Tomáš Hradílek, fotograf Tomki Němec nebo 
mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. 

„V  roce 30. výročí sametové revoluce si nelze ne-
připomenout atmosféru listopadu 1989 i všeobecně 
platné ideály, na základě kterých se od té doby sna-
žíme budovat s  větším či menším úspěchem naši 
současnost i  nadějeplnou budoucnost. Ve  svém 
multižánrovém programu bude festival v  jednot-

livých pořadech nabízet polemiku nad možnými 
cestami ke svobodě každého jednotlivce, ale i nad 
neblahými vlivy nesvobody a  totality, které řada 
z nás zažila na vlastní kůži. Svoboda je draze vybo-
jovaný dar, o který je třeba neustále společně pečo-
vat, chránit jej a respektovat. A tuto samozřejmost, 

Program festivalu začíná 
2. září a během měsíce 
do 4. října nabídne 
celkem 71 akcí všech 
uměleckých žánrů. 

Foto: www.knihahavel.cz
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která samozřejmá není, je třeba mít neustále na pa-
měti. Je to naše povinnost,“ řekl dramaturg festivalu 
Petr Rotrekl. 

Symbolem festivalu se stal Vitruviánský muž, nej-
slavnější kresba génia renesance Leonarda da 
Vinciho, od  jehož smrti letos uplynulo přesně půl 
tisíciletí. Tento umělecký skvost měl znázornit 
na proporcích lidského těla harmonii a krásu člo-
věka a světa a stal se vzorem humanismu, rozumu 
a svobodomyslnosti novověkého člověka. 

Festivalové programy začínají 2. září a  nabídnou 
do 4. října celkem 71 akcí všech uměleckých žánrů 
– 15 divadelních představení, 6 filmových projekcí, 
10 výstav, 18 hudebních produkcí, 8 literárních po-
řadů a 14 besed, přednášek a osvětových a vzdělá-
vacích pořadů. 

Svět divadla budou reprezentovat mimořádné di-
vadelní kusy. Divadlo Na zábradlí přiveze zajímavě 
pojatou shakespearovskou klasiku Macbeth – Too 
Much Blood, Dejvické divadlo nabídne představení 
Zásek, orwellovskou verzi Farmy zvířat předvede 
divadlo Alfa z  Plzně, divadlo Drak z  Hradce Králo-
vé nastudovalo dobrodružný román Jacka Londona 
Bílý tesák, na starodávnou moudrost Toltéků – Čty-
ři dohody aneb Cestu za osobní svobodou a štěstím, 
se můžeme těšit v podání Jaroslava Duška či Divadlo 
Petra Bezruče provede slavnou českou hru Maryša. 
Výborné profesionální soubory budou hrát i pro dět-
ského diváka v opavském Loutkovém divadle – Di-
vadlo Buchty a loutky, divadlo Alfa Plzeň, Scena La-
lek Bajka Těšínského divadla a divadlo Lokvar. 

Svoboda je draze 
vybojovaný dar, o který je 
třeba neustále společně 
pečovat, chránit jej 
a respektovat.

Jezdecká socha Jaroslava Róny. Foto: Aleš Formánek
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Filmovou stopu festivalu zahrnuje pře-
devším Nabarvené ptáče režiséra Václa-
va Marhoula, dlouho očekávaný filmový 
opus, který nás po  mnoha letech bude 
reprezentovat na  nejstarším světovém 
filmovém festivalu v Benátkách, ale také 
Odvahu Pavla Štingla, film Univerzity 
a svoboda, provokativní animovaný film 
Teheránská tabu nebo prezentaci při-
pravovaného filmu Petra Jančárka „Tady 
Havel, slyšíte mě?“, který bude mít světo-
vou premiéru v listopadu. 

Hudba festivalu výrazně vévodí, přes-
to se  můžeme zmínit jen o  některých 
pořadech – symfonii č. 9 Ludwiga van 
Beethovena S ódou na radost, tuto oslavu 
svobodného lidství dnes chápe Evropská 
unie jako svou hymnu, koncertu legen-
dy undergroundu The Plastic People of 
The Universe, poctě kapele Led Zeppelin 
v  podání Zeppelinians z  Gdaňska, osla-
vě 15 let bubenického orchestru Boris 
Ivo Samiece, heavy blues z  americké-
ho Seattlu kapely GravelRoad, pozoru-
hodném hudebně-dramatickém recitá-
lu Vladivojny La Chii – 8 hlav šílenství, 
nebo koncertu a  besedě fenomenálního 
hráče na mandolínu a další nástroje Ra-
dima Zenkla v unikátním prostoru Švéd-
ské kaple. 

Festival navštíví také další mimořádné osobnos-
ti vědy i kultury. Kromě výše zmíněných to budou 
i  první polistopadový rektor Univerzity Palackého 
v  Olomouci Josef Jařab, fotograf Jindřich Štreit, 
výtvarnice Jitka Štenclová, básník, divadelník a pe-
dagog Miloš Horanský nebo Zdenka Tomášková, 
„osobní sekretárka“ Petra Bezruče, která převezme 
Cenu statutárního města Opavy. Vedoucí kultur-
ní redakce Českého rozhlasu Michaela Veteško-
vá si připravila pro děti základních škol zajímavý 
workshop – Dílna mladého novináře, ve  kterém 
získají děti lepší orientaci v multimediálním infor-
mačním prostoru, ale především si prohloubí tolik 
potřebné kritické myšlení. 

„V rámci slavnostního zahájení festivalu, které pro-
běhne ve čtvrtek 5. září v kostele svatého Václava 
otevřeme výjimečné výstavy připravené na zakáz-
ku festivalu,“ doplnil Petr Rotrekl. Opavská rodačka 
Jitka Štenclová nazvala svou výstavu – Jak naho-
ře, tak i dole, Portréty od A do Ž výtvarníků Michala 
Cihláře a  Pavla Piekara nabídnou zpodobení zají-
mavých domácích i  světových osobností, výstava 
PEL-MEL připomene výročí 130  let Psychiatrické 
nemocnice v  Opavě a  mezinárodní výstava „De-
mokracie – především!“ bude prezentovat vysokou 
úroveň a  nápaditost plakátové tvorby. Osobností 
prvního polistopadového prezidenta Václava Havla 
se bude věnovat výstava fotografa Tomkiho Němce 
nebo výstava Václav Havel – Cesta svobody, knihov-
na Václava Havla zapůjčila výstavy S  chtíčem 
po svobodě a Záblesk svobody. Nedávnou opavskou 

historií se bude zabývat výstava 
na Horním náměstí – Opava 89´. 

Festival o svobodě je připraven. 
Přijďte slavit svobodu s námi. Je 
co slavit, co střežit a co opatro-
vat. Opravdu!

Podrobný program naleznete 
v programových bulletinech fes-
tivalu nebo na internetové adre-
se festivalu www.opava-city.cz/
bezrucovaopava. 

Festival pořádá statutární město 
Opava za významného přispění 
Moravskoslezského kraje.

Vladivojna La Chia se svou kapelou. Foto: archiv kapely
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Opava je moje srdeční záležitost 
První náměstkyně primátora Hana Brňáková není 
v komunální politice žádným nováčkem. Nejprve působila 
jako radní, pak jako opoziční zastupitelka a teď jako pomyslná 
dvojka na opavské radnici. Velká část jejího profesního 
života spočívá v práci s lidmi, v oblasti neziskového sektoru 
a sociálních služeb. Jaký je její vztah k Opavě?

První náměstkyní primátora jste zhruba devět mě-
síců. Jak tato funkce změnila váš pohled na Opavu? 
Vidíte naše město jinak?
V komunální politice se sice pohybuji už devět let, 
nicméně pozice uvolněné zastupitelky je pro mě 
nová, takže k  této roli přistupuji s  patřičným res-
pektem. Pohled na  Opavu se  kvůli funkci jako ta-
kové pro mě určitě nezměnil. Díky informacím, kte-
ré v pozici náměstkyně mám k dispozici, vnímám 
potřeby našeho města intenzivněji a  ve  větších 
souvislostech. O to víc si uvědomuji zastupitelskou 
odpovědnost a  s  ní spjatou potřebu nejen odvahy, 
ale i rozumné úvahy při rozhodnutích ovlivňujících 
život Opavanů. Jsem opavská rodačka a  Opava je 
přirozeně mojí srdeční záležitostí.

Proč jste do  politiky šla? Předtím jste pracovala 
v neziskovém sektoru se sociálně potřebnými. Jak 
moc vám tato zkušenost v politice pomohla?
Na  začátku tam byly z  části naivní představy, 
a  za  svou počáteční naivitu se  nestydím, že  mohu 
pomoci ženám samoživitelkám. Taky byly oblasti, 
kde jsem vnímala nerovné podmínky a  zacházení, 
což mě fakt štvalo a  i dnes mi jakákoliv „tlačenka“ 
zvedá tlak a pění krev. Co mi dala práce v neziskov-
ce? Kromě pracovní příležitosti jsem změnila svůj 
náhled na osoby s duševním onemocněním, přehod-
notila svůj žebříček hodnot. V Animě jsem se pozna-
la s mnoha výbornými kolegyněmi a lidmi, kterých 
a  jejichž práce, si nesmírně vážím. Práce v  sociál-
ních službách mě naučila více naslouchat lidem, 
více s nimi mluvit. Tyto dovednosti považuji za dů-
ležité i v roli a při práci politika. Práce v neziskovce 
mě motivovala také k doplnění vzdělání na Slezské 
univerzitě v Opavě, na Fakultě veřejných politik, což 
se mi později nejednou hodilo a evidentně stále hodí.

Co je nejtěžší na vaší funkci? Jak moc změnila váš 
život?

Je to jiné, než když jsem byla radní nebo opozič-
ní zastupitelka. Uvolněná funkce se stává denním 
chlebem, někdy dosti tvrdým. Nicméně dala jsem 
se na vojnu, musím bojovat. Důležité pro mě je za-
chovat si slušnost, kontakt s lidmi a denní realitou 
života, „neonemocnět mocí“. Neboť „světská slá-
va, polní tráva“ a v politice, byť komunální, to platí 
jakbysmet. Rodiče mě vždycky vedli ke skromnos-
ti a odpovědnosti. Funkci náměstkyně beru se vší 
vážností a  odpovědností, chci ji dělat, jak nejlépe 
dovedu. Důležité je si zachovat, byť to není vždy 
jednoduché, také nadhled a humor. Cenná je pro mě 
rovněž zkušenost z opozičního působení. Jsem pře-
svědčená, že  zažít 
si práci v  koalici 
i  opozici je dob-
rou průpravou pro 
kaž dého, kdo chce 
pracovat a  dělat 
politiku slušně 
a  poctivě. Zářící 
supernovy totiž 
jak rychle vyletí 
a  zazáří, tak i  ob-
vykle rychle vyho-
ří a zhasnou. Nebo 
je to pak příběh 
podobný Andrse-
novým „Císařovým 
novým šatům“. 
Všichni známe po-
učení z této pohád-
ky.

Co je největším kladem Opavy? Čím se  můžeme 
chlubit?
V  Opavě máme štěstí na  talentované, pracovité 
a tvořivé lidi, proto je fajn, když město umí využít je-
jich potenciál a spolupracuje s nimi. Zapojení obča-

Císařovy nové šaty v  podání Hany 
Brňákové. 
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nů do veřejného dění u nás v Opa-
vě pro mě bylo a  stále je velkou 
prioritou. Spatřuji smysl a přínos 
v  tom, že  je tak zde větší poten-
ciál realizace kvalitních projektů 
reagujících na  skutečné potřeby 
obyvatel města nebo městských 
částí, tudíž je zde větší předpo-
klad k  jejich smysluplným reali-
zacím s následným jistým využi-
tím a spokojenosti občanů. O to by 
nám, a obecně všem komunálním 
politikům, mělo v  první řadě jít. 
Politické pomníky jsou k ničemu, 
jsou to vyhozené peníze a ztrace-
ný čas.

Máte v Opavě oblíbené místo? 
K  mým oblíbeným místům patří 
naše konkatedrála. Ať je prázd-
ná bez lidí a mohu si v ní v klidu 
sama přemýšlet a  rozjímat, po-
slouchat vážnou hudbu nebo na-
slouchat kázáním. Zřejmě nebu-
du moc originální, ale mám ráda 
také náš prstenec parků. Když 
ke  mně zavítá návštěva odjinud, 
snažím se  jí ukázat, jak je naše 
město krásné, i  přes to, že  bylo 
za  války hodně zničené, kolik tu 
máme památek, zajímavostí, ze-
leně. Návštěvy bývají nadšené 
a chválu na své rodné město vždy 
moc ráda slyším.

Představte si, že  máte kouzelný proutek, kterým 
můžete v  Opavě změnit, zařídit, udělat jednu věc. 
Co by to bylo?
Na  kouzla nevěřím. V  životě si musíte vše odpra-
covat. Ale kdyby se nám konečně podařila vyřešit 
Slezanka tak, aby sloužila všem Opavanům napříč 
věkovými skupinami a  svým fungováním oživila 
naše centrum, to by byla paráda. Svou osobní vizi 
v tom směru mám, a pokud by měl kouzelný prou-
tek přece jen zafungovat, přála bych si, aby se tato 
vize zhmotnila.

Jak trávíte volný čas? U čeho si spolehlivě odpoči-
nete?
Mám ráda přírodu, cestování, historické památky. 
Velmi blízký vztah mám i k hudbě nebo k výtvar-
nému umění. Ráda, a  myslím, že  i  docela hezky, 
kreslím. Kdysi jsem jako žačka nezapomenutelné-
ho ředitele LŠU, pana Kačírka, dokonce uvažovala, 
že bych se tím živila. Nejdříve jako ilustrátorka dět-

ských knížek, později jako oděvní návrhářka. Ale 
člověk míní, život mění. Taky ráda vařím. Asi nej-
větším vyznamenáním mých kuchařských počinů 
byla věta jednoho z mých synů, který mi po jednom 
obědě řekl: „Mamko, nás se  jen tak nezbavíš“. Ten 
druhý s plnou pusou jen souhlasně přikyvoval.

Jaké máte neřesti?
(dlouhý smích) Myslím, že každý nějakou tu neřest 
má. A  každá žena by měla mít nějaké tajemství. 
Takže si své neřesti nechám pro sebe. 

Bez čeho si neumíte představit den?
Ještě než otevřu oči, v  duchu poděkuju za  to, 
že můžu vstát a prožít další den mého života. Přeji 
si, abych ho mohla dobře prožít nejen já, ale i moji 
blízcí včetně těch, se kterými se mám toho dne po-
tkat. Následně si večer v duchu rekapituluji, co mi 
ten den přinesl a  za  všechno, včetně náročných 
momentů, poděkuji. Pak můžu v klidu usnout, ráno 
vstát a nejlépe s úsměvem opět fungovat. 
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Otevře se část obchvatu,
další se připravují
Jedna z nejdůležitějších dopravních staveb na Opavsku, 
východní část severního obchvatu Opavy, finišuje. Koncem 
července totiž už byla uvedena do předčasného užívání okružní 
křižovatka mezi Kauflandem a Malými Hošticemi, zbytek této pro 
Opavu klíčové silnice se otevře na podzim. 

Zprovozněním východní 
části severního obchvatu 
se  sice zlepší dopravní si-
tuace ve městě, definitivně 
si ale město od  tranzitní 
dopravy oddechne, až když 
bude stát právě jeho zá-
padní část. Dobrou zprávou 
je, že  stát už má všechna 
stavební povolení na hlav-
ní trasu i  na  související 
stavební objekty. „Zaháje-
ní výstavby západní čás-
ti je skutečně na  dohled. 
Musím ocenit pozitivní 
přístup naprosté většiny 
vlastníků pozemků. Ti nám 
moc pomohli a  za  to jim 
musím poděkovat,“ řekl 
primátor Opavy Tomáš Na-
vrátil. Stát má od roku 2015 
platné územní rozhodnutí, 
stavební povolení získal 
v  letošním roce, s  výkupy 
pozemků se finišuje. Sdru-
žení pro výstavbu komu-
nikace I/11–I/57 i  opavská 
radnice proto chtějí, aby 
stát ještě letos na  pod-
zim zahájil na  tuto stavbu 
tendr. „Zatím stát počítá 
se  zprovozněním v  roce 
2023. Uvidíme, jak dopadne 
výběr zhotovitele stavby. 
Doufám, že v průběhu jeho 
výběru nebudou žádné komplikace a vše proběhne, 
jak má,“ dodal náměstek primátora a místopředse-
da Sdružení Michal Jedlička. Po  dokončení celé-
ho severního obchvatu se  ve  městě výrazně sníží 
imisní a hluková zátěž, kterou způsobuje nadměrná 
tranzitní doprava.

Pokračuje i  příprava dokončení jižního obchvatu 
města, který zatím končí před Oticemi, momentálně 
nejen ve směru na Olomouckou ulici, ale i na jeho 
napojení na severní obchvat. Ambicí radnice je, aby 
se oba úseky jižního obchvatu začaly stavět do roku 
2025. 
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Opavsko je bohaté na předválečné opevnění. 
Jednu z nejzachovalejších a návštěvnicky 
přístupných částí najdete přímo v části 
Opavy-Milostovice.

U Trigonometru v Milostovicích 
se vrátíte před válku

Toto vojenské muzeum je otevřeno od  května 
do  28.  října většinou v  neděli od  14 do  17 hodin. 
Na  kole či autem zde dojedete po  pohodlné cestě 
za  chvilku a  koncem října se  zde můžete podívat 
i v noci. 

Pěchotní srub Opavského stavebního úseku s kry-
cím názvem „U  Trigonometru” je v  péči Klubu vo-
jenské historie Opava od  roku 1998. Jeho členové 
uvádějí objekt do stavu, jaký by měl mít při plném 
dokončení a dovybavení na konci třicátých let mi-
nulého století. Můžete zhlédnout jedinečnou expo-
zici, kterou tvoří zejména střelecké místnosti plně 
vybavené originálními zbraněmi (dvěma pevnost-
ními kanóny Škoda vzor 36, lafety s těžkými i leh-
kými kulomety), místnost velitele či dělostřelec-
kých pozorovatelů, ubikace pro 37člennou posádku, 
filtrovna a  strojovna s  funkčním dieselagregátem, 

vše doplněno řadou původních detailů. V okolí ob-
jektu se  nachází expozice protitankových a  proti-
pěchotních překážek.

Srub se nachází severně od městské části Opavy-
-Milostovic. Ze  stropní desky se  návštěvníkům 
naskýtá jedinečná příležitost zhlédnout pouhým 
okem linii několika objektů těžkého opevnění, 
včetně tří srubů se zachovalými pancéřovými pě-
chotními zvony a  mnoha objekty lehkého opev-
nění.

Prohlídky skupin nad 10 osob lze v předstihu zajistit 
po předchozí domluvě i mimo tuto dobu. Na říjen zde 
Klub vojenské historie v Opavě připravuje výstavu 
zbraní spojenou se speciálními nočními prohlídka-
mi. Uskutečnit by se měla o víkendu 26. a 27. října.

Na návštěvě v městské části
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Partner přílohy

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

2019
   20

V NAŠEM MĚSTEČKU
to ZÍTRA ROZTOČÍ (drahoušku)

nejen MAMZELLE
NITOUCHE
s FUNNY GIRL!

Připojte se k nim
ve Slezském divadle. 

Předplatné se vám vyplatí! 

Více informací
na www.divadlo-opava.cz
či v předprodeji divadla.
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Památky 
v Opavě 
ožijí

Naše městečko otevře divadelní sezonu

Letos už po  šestnácté 
v Opavě proběhnou Dny 
evropského dědictví 

tentokrát na  téma Památky 
a zábava. V sobotu 14. září tak 
v centru města ožije spousta památek, které 
nabídnou poznání, kulturu i zábavu. 

Opavu jako na dlani budou mít zájemci při ná-
vštěvě radniční věže Hlásky a bude obohace-
na o prohlídku expozice Opava/Troppau. Mi-
lovníci technických památek si přijdou na své 
v unikátní měnírně elektrického proudu. 

Již tradičně se  k  akci připojuje také Slezské 
zemské muzeum. Prostřednictvím zajíma-
vých komentovaných prohlídek přítomné 
seznámí s  proměnlivými dějinami Historic-
ké výstavní budovy a  cestou zpátky v  čase 
návštěvníci poputují v Müllerově domě, po-
sledním pozůstatku opavského zámku. 

Opavská kulturní organizace připravila kro-
mě zpřístupnění Obecního domu včetně vý-

stav v Galerii a expozici Cesta města i  inter-
aktivní program pro děti, ve kterém je čeká 
role kurátorů výstavy Veroniky Psotkové. Ne-
bude chybět hravá komentovaná prohlídka 
Opava secesní s kostýmovaným průvodcem 
nebo prohlídky kostela svaté Hedviky, Švéd-
ské kaple, městského a židovského hřbitova. 
Kostýmy inspirované dobou secese předsta-
ví speciální módní přehlídka. 

Na neděli 15. září spolek Za Opavu chystá ko-
mentovanou prohlídku na  téma opavských 
kin a  divadel, na  děti a  rodiče čeká bohatý 
program v  prostorách Alžbětiny zahrady. 
Mimo jiné bude probíhat v okolí Rybího trhu 
Literárně výtvarná dílna. 

Počet účastníků většiny komentovaných 
prohlídek je limitován. Turistické informační 
centrum Opava proto bude od pondělí 2. září 
vydávat zdarma časové vstupenky na vybra-
né prohlídky. Podrobný program je k dispo-
zici v Turistickém informačním centru Opava 
a na webových stránkách města.

V polovině září uvede Slezské divadlo 
první premiéru sezony 2019/2020. 
Nese název Naše městečko a pochá-

zí z pera Thorntona Wildera. Pro opavskou 
scénu ji režijně připravil umělecký šéf Pol-
ské scény Těšínského divadla Bogdan Ko-
kotek.

„Naše městečko je hrou o hledání štěstí, za kte-
rým se vydáváme třeba do světových metropo-
lí nebo indických svatyní, a ono je přitom – bez 
ohledu na to, kde se nacházíme – v každém dni 
našeho života, jen je ho potřeba zahlédnout. 
A co nejdřív, aby už pak nebylo pozdě,“ uvedl 
režisér Bogdan Kokotek, který odpověděl 
na pár otázek.

Čím vás okouzlil text hry Naše městečko, 
že  jste přijal nabídku režírovat ji v  opav-
ském divadle?
Vzrušujícím příběhem, jenž vypráví o  věcech, 
které jsou v životě nejdůležitější a které v neu-
stálém shonu za nevšedními zážitky často pře-
hlížíme. Podle mého názoru je kouzlo této hry 
také v její jednoduchosti.

Čím vaše režijní pojetí okouzlí diváky?
Režijní pojetí při interpretování dobře napsa-
né předlohy by mělo být velmi citlivé a  s  pat-
řičnou dávkou pokory k  dramatickému textu. 
Doufám, že  diváky okouzlí především autoro-
va myšlenka, kterou tato hra nese, a zajímavé 
herecké výkony.

Jste profesně režisér, režírujete na  do-
mácí Polské scéně Těšínského divadla, 
hostujete i v jiných českých divadlech. Po-
střehnete rozdíl mezi českým a  polským 
herectvím? 
Rozdíl mezi českým a polským herectvím mu-
síme hledat už v samotných základech a těmi 
jsou rozdílná tradice dramatické literatury 
v  obou zemích. V  Polsku jsou herci vychová-
váni na  tradici romantické literatury a  s  ne-
zbytnou dávkou patosu. V Čechách je to pak 
na  „obyčejnější“ literatuře a  s  velkou dávkou 
smyslu pro humor. Ale také si myslím, že tyto 
rozdíly se pod vlivem německého divadla, jež 
je módní v  obou krajích, v  poslední době stí-
rají. 

Výtvarná soutěž pro děti
V  letošním roce je pro děti připravena 
výtvarná soutěž Památky jako malova-
né. Jak už název napovídá, úkolem dětí 
bude ztvárnit svůj pohled na  památky 
v naší Opavě. Techniku mohou použít li-
bovolnou, ovšem velikost nesmí přesáh-
nout formát A3. Výkres musí být na zadní 
straně označen štítkem s těmito informa-
cemi: název díla, autor, věk autora, adre-
sa autora, telefonní číslo autora (případ-
ně zákonného zástupce). Výtvarná díla 
můžou zasílat do  27.  9., a  to na  adresu: 
Turistické informační centrum Opava, 
Horní náměstí 67, 746  01 Opava, nebo 
je doručit osobně do Turistického infor-
mačního centra. Soutěž bude zakonče-
na výstavou prací v  obchodním centru 
Breda & Weinstein v termínu 7.–25. října. 
Vernisáž s vyhlášením výsledků se usku-
teční v pondělí 7. října v 17 hodin. 
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HLÁSKA 09/2019

Byli jsme a buben – Boris slaví 15 let

Domino reprezentovalo Opavu 
na mezinárodním festivalu ve Švédsku

BORIS – zkratka pro bubenický orche-
chestr Ivo Samiece. Právě toto hudeb-
ní těleso si v  září připomíná 15leté 

výročí svého založení. A oslaví to samozřej-
mě koncertem, který nese název Byli jsme 
a buben! 

Na koncertu zazní starší i nové skladby. „Kon-
cert bude protkán mnoha jak tradičními, tak 
novými hosty. Těšit se  můžete na  folkového 

Jaka Ondera, Oskara Mika, pěvecký sbor Do-
mino, na didjeridoo zahraje Jiří Šteyer, na po-
iky žongléry, vystoupí taneční skupina Puls či 
taneční škola Taty Tany včele s Evou Grambalo-
vou,“ poodhalil program zakladatel bubenic-
kého seskupení Ivo Samiec. 

BORIS za  dobu svého konání natočil dvě 
autorská CD a jedno DVD, odehrál mnoho 
koncertů a  akcí všeho druhu po  celé Čes-

ké republice i  v  zahraničí. Ivo Samiec jej 
založil při Středisku volného času v  Opa-
vě z  žáků, které vyučuje ve  svých kurzech 
hry na africké bubny a bicí soupravy. Počet 
lidí v  orchestru se  pohybuje okolo 20  čle-
nů, z nichž nejmladšímu je 5 a nejstaršímu 
65 let. Při koncertech Ivo Samiec často 
spontánně zapojuje do dění publikum tak, 
že vždy vzniká originální a neopakovatelná 
atmosféra. 

Čtyřicítka zpěváků z  pěveckého sboru 
Domino úspěšně absolvovala devíti-
denní koncertní cestu, která na začát-

ku srpna vedla Dánskem do Švédska. V obou 
zemích bylo hudební těleso ze  Základní 
školy Ilji Hurníka vůbec poprvé. V severském 
městě tak díky opavské účasti zavlála česká 
vlajka.

Do  dánské Kodaně se  zpěváci přepravili 
trajektem. „Město nás uchvátilo svou barev-
ností, čistotou a  nádhernou architekturou,“ 
popsala úvod cesty vedoucí sboru Eva 
Petrášová. Po  krátké návštěvě pokračovali 
všichni do cíle jejich cesty – na mezinárodní 
festival European Choir Games do švédské-
ho Göteborgu. „Celé město žilo hudbou, všu-
de se hrálo, tančilo a zpívalo. V rámci pobytu 
se mohli zpěváci sborů setkat a komunikovat 
se  sbory z  více než 70 zemí světa. Nejvíce je 
zaujala vystoupení z  Indonézie, Belgie, Bots-
wany,“ doplnila Eva Petrášová. „Vzniklo nové 
přátelství s  finským sborem Leticia z  města 
Salo. Po tři večery jsme měli možnost společ-
ně zpívat, tančit a komunikovat v angličtině. 

Všichni doufáme, že  se  v  budoucnu uvidíme 
u nás v Opavě nebo ve Finsku,“ poznamena-
la s  úsměvem. Pobyt však nebyl jen o  na-
vazování přátelství, ale také o  prezentaci 
opavského sboru. V  samém centru města 
Göteborgu vystoupilo Domino pod vede-
ním sbormistryně Ivany Kleinové pro stovky 
diváků, kteří ocenili vysokou úroveň a  vy-
tleskali si několik přídavků. Další koncerty 

se  konaly například na  malebném ostrově 
Hönö nebo v městě Malmö.

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispíva-
jí k tomu, že naše koncertní cesty můžeme pod-
nikat – všem sponzorům, Středisku volného 
času Opava, Základní škole Ilji Hurníka Opava, 
statutárnímu městu Opava a Ministerstvu kul-
tury ČR,“ uvedla na závěr vedoucí sboru.

Krátce

Sezonu v divadle slavnostně zahájí Pro-
daná nevěsta
Na  první premiéru nové sezony ve  Slez-
ském divadle se  můžete těšit v  neděli 
15.  září. O  den dřív bude však sezona za-
hájena slavnostně, a to úspěšnou inscenací 
národní opery Prodaná nevěsta v režii šéfa 
opery Lubora Cukra a  pod taktovkou šéf-
dirigenta Vojtěcha Spurného. V  17 hodin 
před divadlo přiveze koňský povoz „chasu“ 
– krojované sboristy, kteří budou zpívat 
a cappella pijáckou árii Pivečko. Uvaděčky 
v krojích vás budou hostit chlebem a solí, 
koláčky, preclíky a  čepovaným pivem. 
A v davu se bude procházet muž ve fraku, 

s plnovousem, stříbrnými brejličkami a pa-
rukou barvy havraní černi – opavský šéfdi-
rigent Vojtěch Spurný převtělený do Bedři-
cha Smetany. Samotné představení začne 
v 18 hodin. 

Trio výstav v Kupe
Během září se v galerii Kupe vystřídají tři vý-
stavy. Až do 11. září bude ke zhlédnutí jedi-
nečná výstava fotografií a pohlednic Opavy 
a  její řeky do  roku 1945. Od  12. září bude 
v galerii k vidění krátkodobá fotografická vý-
stava k premiéře filmu Václava Marhoula Na-
barvené ptáče. A ve čtvrtek 26. září uvedou 
krátkou debatou o politice a svobodě Miloš 

Horanský a Jiří Siostrzonek výstavu T. G. Ma-
saryk v Opavě.

Na výstavě zavzpomínáte na edici KOD
Po  celé září je na  oddělení pro dospělé 
v  Knihovně Petra Bezruče vždy v  provozní 
době k  vidění výstava ze  soukromé sbírky 
65. výročí edice KOD (Knihy Odvahy a Dob-
rodružství). Ta představí 1. vydání titulů této 
dnes již legendární edice nakladatelství Al-
batros, která čítá 224 titulů. Nejen o  prázd-
ninách si mnozí z  nás kdysi přáli zažít něja-
ké to dobrodružství, najít kamarády nebo 
prokázat takovou odvahu, o  jaké jsme četli 
v knihách. 

Vystoupení opavského sboru ocenili návštěvníci švédského 
mezinárodního hudebního festivalu. Foto: Alena Zupková
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Sochy ze sympozia hostují v parku
Nedaleko Opavy v  prostředí starého 

Raabova mlýna za  obcí Hlavnice 
se na přelomu července a srpna usku-

tečnil pilotní ročník sochařského sympozia 
Sculpture Art Sympozium Opava. Plenéru 
se zúčastnilo celkem 5 sochařů. Pozvání kro-
mě místních Daniela Kloseho a Libora Hřiv-
náče přijali brněnští bratři Tomáš a  David 
Medkovi a Jiří Marek. 

Při vytváření svých děl na  volné téma si 
umělci jako materiál zvolili dřevo, konkrétně 
topol. Jejich počínání sledovali lidé jednak 
na sociální síti, ale také přímo na místě, když 
na  toto krásné místo našeho kraje zavítali. 
Výsledek jejich snažení budou moci potká-
vat Opavané až  do  října v  parcích v  centru 
města, kam budou sochy v  druhé polovině 
září z mlýna převezeny. 

„První ročník přinesl velkou uměleckou úroveň, 
a proto je v plánu další ročník, který již ponese 
přídomek mezinárodní, neboť se podařilo na-
vázat příhraniční spolupráci s  polským měs-

tem Ratiboř a jejím kulturním centrem,“ uvedl 
jeden z organizátorů akce Michal Škoda, kte-

rému při pořádání pomáhali opavská galerie 
Hřivnáč a sochař Daniel Klose.

Kamera Oko zavítá do slezské metropole
Ve  dnech 24. až  29. září se  v  Ostravě 

uskuteční již 11. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu Ostrava Kamera 

Oko zaměřený na  kameramanskou tvorbu. 
V  letošním roce také odvážně reflektujícího 
aktuální proměny vnímání významu kamery 
ve světě filmu a pohyblivého obrazu. Na je-
den večer se festival přesune také do Opavy.

Celovečerní a krátkometrážní soutěžní sním-
ky budou letos doplněny o  dramaturgické 

výběry oslovených kurátorů, mezi nimiž na-
leznete jména jako Martin Kohout, Monika 
Midriaková, Viktor Palák, Václav Drozd či Mar-
tin Mazanec. Těšit se můžete také na projek-
ce evropských filmových škol a  prezentace 
kameramanských asociací v  rámci industry 
programu. 

V Opavě se ve spolupráci s Opavskou kultur-
ní organizací uskuteční netradiční audiovi-
zuální site-specific večer v  kostele svatého 

Václava, a to v pátek 27. září od 20 hodin. Vy-
stoupí zde jména světové elektronické scény 
– mezi jinými Low Jack, Philipp Otterbach či 
Antwood. Vizuální a světelné zpracování ve-
čera bude mít na svědomí brněnské uskupe-
ní Maess. 

Akce je třetí událostí konající se pod názvem 
Story, jejíž předchozí dvě vydání se odehrály 
v Kapli svaté Barbory v Hranicích. 

Na společném podiu zahraje Václav 
Hudeček a Musica Opavia

Houslista Václav Hudeček zahájil svoji 
příkladně strmou cestu mezi čes-
kou a  mezinárodní interpretační 

elitu v  šedesátých letech. Již ve  věku pat-
nácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil 
na koncertu v Londýně s Royal Philharmo-
nic Orchestra. O  den později ho slyšel le-
gendární David Oistrach, předpověděl mu 
velkou budoucnost a  nabídl mu pedago-
gickou pomoc. 

Český houslista vystupoval po  celém světě 
na  nejprestižnějších podiích, s  nejlepšími 
světovými orchestry jakož i na světových fes-

tivalech. K odkazu Davida Oistracha a dalších 
velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. 

Tento měsíc budou moci obdivovat jeho 
umění lidé také v  Opavě. V  kostele svatého 
Václava se v sobotu 28. září v 19 hodin usku-
teční koncert. Na  programu jsou skladby 
W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. Suka, L. Janáčka 
i J. Bendy. 

Václava Hudečka doprovodí komorní orches-
tr Musica Opavia. Dvanáctičlenný  smyčcový 
orchestr vznikl v roce 1999, který vystupuje 
s různými díly světového repertoáru.

Bájný koráb vytvořil galerista Libor Hřivnáč. Foto: facebook sympozia
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Zářijová křížovka
Příběh ze života. Babička vyprávěla, že když jí bylo asi deset let, tak celá její početná rodina kromě ní onemocněla chřipkou. Musela vařit 
a o všechny se starat a někdy až záviděla sourozencům, jak se povalují v posteli a popíjejí limonádu. Když už byla moc unavená, tak si lehla 
a předstírala, že je též nemocná. Její matka jí sáhla na čelo, usmála se a řekla: „Nic ti, holka, není, … (dokončení v tajence křížovky).“ 

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří zašlou správné znění 
tajenky křížovky, od nás získají tričko s logem města. Zvlášť vylosu-
jeme jednoho výherce, který zašle správné odpovědi na přesmyčky, 
sudoku i křížovku. Ten navíc obdrží knihu o Opavě. Své odpovědi za-
sílejte do 12. září, a to buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: hlaska@opa-
va-city.cz. Odevzdat je můžete také na podatelně magistrátu. Tajenka 
prázdninové křížovky zní: zámek Moszna, polský Disneyland. Řešení 
sudoku je: 248165937 14896 = akustický efekt (potrestat, trosečník, 
akustický, horolezec, vymýšleti, patka, trochu, efekt, tanec, trklý, klopy, 
skorý, ideál, klest). Přesmyčky – moravská města:  Břeclav, Brno, Žďár 
nad Sázavou, Uherské Hradiště, Hodonín, Blansko, Zlín, Vyškov, Jihla-
va, Prostějov. Tričko si v redakci Hlásky mohou vyzvednout: Natálie 
Skácelová, Jaroslav Táborský, Vlasta Klimešová. Knihu o Opavě navíc 
získá: Tereza Strnadel Buchvaldková. 

Přesmyčky
Stromy. Přesmýknutím hlásek dostanete názvy deseti stromů, které 
se vyskytují v našem regionu. Interpunkční znaménka do řešení nepatří. 

 A  LÍP !

 BA,  ZŘÍ

 BRVA

 I  SAKO

 LED  JE

 MRSK

 NA  PLAT

 NASAJ !

 OBER  OVCI !

 ŠATNA "K"

2 8 6

9 5 3

7 6 8

6 9 7 1 4

4 6 9

5 8 9 6 7

3 9 4

7 4 1

7 8 5

Pomůcka:

Plaz Předložka Vysoká škola 
umělecká Hrnec Oživeníapta, OEM, Patro ve Indiánská Pletené Malá Značka Epoxidová Cestovní Pracovník

Ruit stodole zbraň oblečení louka cigaret pryskyřice vak ve mlýně 

Lov

Forma soc. Himalájská
soutěžení Soubor horská

Tvrdě přednášek skupina
pracovat Sloven. předl.

Obyv. města
Patřící na Jihlavsku
praotci Homérův

epos
1. DÍL 

Titul TAJENKY
doktora Úder

tágem

Chemický pr-
vek (polokov)

Smrdutá Římský Chem. zn.
látka krutovládce thulia

Spodní Křídlo Podšívková
patro lesa budovy látka

Jihoněmec- SPZ Č. Bud. Plovoucí
Schopná ké město Spiklenec kus ledu
(lékař.) Část proti OkusOstravy Caesarovi

Hasnice Náš autom.
Anglicky závodník
"sever" Nimrodi

(tahače)
Divadel. hra

MPZ Obyvatel TyčeZn. audio- Libanonu Sardinie
techniky Amer. počí- Ranec Dobytčí

tač. firma nápoj

Evropan

Zdůrazně- Lázně
ný povel Domácké Deset Horský
kočího žen. jméno desítek štít

Bol (méně časté)
Inic. fotbal.

2. DÍL Pluskala
TAJENKY Inic. zpěv.

Langerové

Sám Zašpiniti

DoušekZkr. pro Rodinný Lékařské
nízkotlaký domek ozn. soli

Sudoku s rébusem
Z historie regionu: Místní část Vítkova (tajenka) je zmiňována v roce 
1805 a až do roku 1952 se nazývá Dolní Vikštejn. Poblíž se nachází vy-
rovnávací nádrž přehrady Kružberk a na vysokém skalním ostrohu nad 
řekou Moravicí ční zřícenina hradu Vikštejn z 2. poloviny 14. století. Ná-
zev osady ukrývá tajenka sudoku, které lze řešit i bez dvou rohových 
polí 3 x 3, překrytých rébusem se stejnou tajenkou a obrázkem hra-
du. Sudoku řešíme podle běžných pravidel s tím rozdílem, že tři horní 
a tři spodní řádky budou obsahovat jen šest čísel z řady 1 až 9 a stejně 
tak to platí i o třech levých a pravých sloupcích. Osmipísmennou ta-

jenku na pod-
b a r v e n ý c h 
p o l í č k á c h 
odhalíme tak, 
že za čísla 1, 2, 
… 8 dosadí-
me písmena: 
O, R, D, P, A, Í, 
D, H. Tajenka 
se čte po řád-
cích odshora. 

H
R 501́
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Inzerce

Filipovice Klokočov Zálužné

Foto RD 19040 Foto RD 19204 Foto CH 19222

Rodinný dům Rodinný dům Rekreační chata
1.090.000 Kč 2.900.000 Kč 895.000 Kč

Brumovice Kozmice Litultovice

Foto RD 19166 Foto RD 19218 Foto RD 19151

Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům
1.195.000 Kč 1.970.000 Kč 3.450.000 Kč

Hradec n. Moravicí Opava Oldřišov

Foto RD 19192 Foto RD 19118 Foto RD 19087

Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům
4.900.000 Kč 3.900.000 Kč 1.990.000 Kč

Ing. Ondřej Veselý, J. Fischer, T. Kořistka, V. Hořínek, Mgr. J. Kubica
R. Gratzová, J. Martínková, P. Kořistková, P. Lichá, Ing. S. Veselá

    V Opavě jsme v realitách 1. 

OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel/fax 553 716 551
KRNOV • Soukenická 5 • tel. 775 661 357
www.1realitka.cz • e-mail: 1realitka@1realitka.cz  

Aktuální nabídku najdete na www.1ReALitKA.cZ nebo v našich výlohách.

Největší nabídka • Nejnižší provize • tradice • Profesionalita

založeno v roce 1992
Dolní náměstí 9, Opava 

obchodní dům TIPA, 
www.vidum.cz

DOŽIVOTNÍ 
ZÁRUKA 

na sluneční brýle 
Gloryfy

Lepařova 8, Opava, tel.: 775 673 376, skola@abeceda.org     www.abeceda.org

S ABECEDOU 
MÁME NÁSKOK !

PLATÍTE JEN NA MĚSÍC DOPŘEDU!

Neznáte své časové možnosti na 

celý půlrok? Nevadí!  Abeceda Vám 

dává možnost zaplatit si výuku 

vždy na jeden měsíc dopředu a Vy si 

sami zvážíte, zda můžete a chcete 

v kurzu pokračovat či nikoliv.

Angličtina
5x rychleji

Zajistěte svým dětem náskok před ostatními
Pošlete je do uceleně navazujících kurzů zaměřených
především na komunikaci

Angličtina pro děti 3-12 let 
- Hravá forma výuky přirozeně vtáhne děti
   do světa jazyků

Angličtina pro mládež 10 - 17 let 
- Kurzy jsou vedené rodilým mluvčím z Austrálie

Metodou zrychleného 

učení

 Odpolední a dopolední kurzy pro veřejnost 

- komunikační kurzy zaměřené na rychlý jazykový progres

 Přípravné kurzy na FCE, CAE

 Odpolední kurzy Němčiny, Španělštiny a Ruštiny

D
A MĚSÍC DOPŘEDU!U!

é možnosti na

g p
- Kurzy jsou vedené rodilýmm

ny a Ruštiny

opava

ANGLIČTINA 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PROBÍHÁ 
ZÁPIS DO KURZŮ 

KURZOVNÉ JIŽ 
OD 2600 KČ
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SLEZSKÉ DIVADLO 
14. 9. 10.00 NAŠE MĚSTEČKO sk. D. – Č 
14. 9. 18.00 PRODANÁ NEVĚSTA – SLAV-

NOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY! 
Na náměstí před divadlem rozto-
číme pípu se zlatavým mokem, 
zazpíváme si s divadelním sborem, 
okusíme sváteční koláčky a proje-
deme se kočárem taženým koňmi. 
Program od 17 h.

mimo 

15. 9. 19.00 NAŠE MĚSTEČKO. Premiéra. sk. P – Č
17. 9. 19.00 NAŠE MĚSTEČKO sk. 1 – Č
18. 9. 19.00 ČAROSTŘELEC stará sk. 

2 – O
19. 9. 19.00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH stará sk. 

6 – Č
20. 9. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA šk. + veř. – Č
20. 9. 19.00 ČAROSTŘELEC stará sk. 

3 – O
24. 9. 19.00 O PTÁKU OHNIVÁKU A LIŠCE 

RYŠCE
stará sk. 

5 – P 
26. 9. 19.00 ŽEBRÁCKÁ OPERA stará sk. 

9 – Č
27. 9. 19.00 ČAROSTŘELEC stará sk. 

4 – O
28. 9. 18.00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH stará sk. 

7 – Č
Č = činohra, O = opera, P = pohádka, šk. + veř. = školy i veřejnost

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
AKCE

BEZRUČOVA OPAVA – UMĚNÍ A SVOBODA – 2. 9. – 4. 10., 62. ročník festivalu, 
program naleznete na str. 32–33.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – PAMÁTKY A ZÁBAVA – 14. a 15. 9. Zpří-
stupnění vybraných historických památek, zajímavé komentované prohlídky, 
bohatý doprovodný program. Bližší info v Turistickém informačním centru 
a na www.opava-city.cz. Viz str. 25.
SPORTOVNÍ FESTIVAL – 13. a 14. 9. Podrobný program na www.opava-city.
cz/sportovnifestival. Viz str. 40.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, 14.–23. 9.
Více info na str. 6.

14. 9. 12.00–18.00 OPAVA V POHYBU – Městské sady
16. 9. 9.00–11.30

14.00–17.00
KOLA PRO AFRIKU – sbírka (Dukelské kasárny)

17. 9. celý den NA ÚŘAD BEZ AUTA
19. 9. 15.00–16.00 BEZPEČNĚ PĚŠKY I NA KOLE – přednáška (radni-

ce – místnost rady města)
23. 9. celý den DEN BEZ AUT – s malým techničákem MHD 

zdarma

VÝSTUPY NA HLÁSKU
Městská věž je otevřena každou sobotu v 10–17 h. Expozice Opava/Troppau 
otevřena 7. 9. v 10–17 h. Vstupenky lze zakoupit na místě nebo předem v Turis-
tickém informačním centru. 

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Pořádá SVČ Opava za podpory statutárního města Opavy. V případě deště se koncert 
nekoná.

 1. 9. 10.00–11.30 PRAJZOVANKA – Horní náměstí (prostor za Sle-
zankou)

 8. 9. 10.00–11.30 DECHOVÁ HUDBA HRADEČANKA – Horní 
náměstí (prostor za Slezankou)

15. 9. 10.00–11.30 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ OPAVA – Horní 
náměstí (prostor za Slezankou)

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz

GALERIE OBECNÍHO DOMU
VERONIKA PSOTKOVÁ – DOMA – drátěné plastiky, prostor před Obecním 
domem a terasa. Potrvá do 27. 10.

FOYER
KANADA OBJEKTIVEM DAVIDA MORAVCE – výstava/fotografie, 2. 9. – 31. 10.

EXPOZICE CESTA MĚSTA

OPAVA SECESNÍ – potrvá do 3. 11. Komentovaná prohlídka výstavy: 26. 9. 
v 16.30 h.
OPAVSKÉ ULICE – PROMĚNY HORNÍHO A DOLNÍHO NÁMĚSTÍ – venkovní 
panelová výstava na Horním a Dolním náměstí, 1. 9. – 31. 10.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  
(doporučuje se rezervace na recepci Obecního domu)

PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉHO VOJTĚCHA – sraz před kostelem na Dolním 
náměstí (vstupenky ke koupi na místě), 3. 9. v 17 h.
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU – začátek před recepcí Obecního domu, 10. 9. 
v 17 h.
PO STOPÁCH OPAVSKÉ ARISTROKRACIE – sraz před branou Městského 
hřbitova (vstupenky ke koupi na místě), 17. 9. v 17 h. 
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ OBJEKTY V OPAVĚ – sraz před Obecním domem 
(vstupenky ke koupi na recepci Obecního domu), 19. 9. v 16.30 h.
KOSTEL SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER – komentovaná prohlíd-
ka, sraz před vstupem do Domu umění (vstupenky ke koupi na místě), 21. 9. 
v 15 h.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉ HEDVIKY – sraz před koste-
lem (vstupenky ke koupi na místě), 24. 9. v 17 h.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK PRO SENIORY
OSUDY OPAVSKÉ ŠLECHTY PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU – přednáška 
ve Schösslerově salonku v Obecním domě (vstupenky ke koupi v Obecním 
domě), 11. 9. v 10 h.

KLUB ART
 2. 9. 18.00 PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU – přednáška 

z cyklu Pondělní káva s probačním pracovníkem
DŮM UMĚNÍ

DIALOGY 2019 / UBÝVÁNÍ GRAVITACE. Potrvá do 3. 11.
OKO UVÁDÍ: STORY. Audiovizuální večer. 27. 9. ve 21 h.
Další akce a výstavy se konají v rámci festivalu Bezručova Opava, program 
naleznete na str. 32–33.

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, okpb@opava.cz, www.okpb.cz

HLAVNÍ BUDOVA
NA KŘÍDLECH FANTAZIE – práce členek Dámského výtvarného klubu SVČ 
Opava a žáků výtvarného oboru ZUŠ Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku. 
Vestibul knihovny, potrvá do 2. 9.
65. VÝROČÍ EDICE KOD – KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ – výstava 
představí 1. vydání titulů legendární edice nakladatelství Albatros. 1.–30. 9.
Další výstavy a akce v hlavní budově knihovny se konají v rámci festivalu Bezru-
čova Opava, program naleznete na str. 32–33.

POBOČKA KATEŘINKY
AUSTRÁLIE – fotografická výstava J. Hajduka. 1. 9. – 31. 10.
KLUB MAMINEK – hrátky pozdního léta. 26. 9. v 10 h.

POBOČKA KYLEŠOVICE
PŘÍRODA A MY – výstava fotografií K. Vlny a I. Tomečka. 1.–30. 9.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Nádražní okruh 31, Opava, tel.: 553 622 999, www.szm.cz, szm@szm.cz

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA
FESTMÝTUS LESA: ARNOŠT HRABAL. Potrvá do 29. 9., Müllerův dům.
OD SEMÍNKA K PLÁTNU. Potrvá do 5. 1. 2020.
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI. Potrvá do 5. 1. 2020. 
LIDÉ Z VÝCHODU. Potrvá do 30. 9.
TAJEMSTVÍ KNIHOVNY. Staré tisky ze sbírek SZM. Potrvá do 27. 10., Müllerův 
dům.
PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ. 5. 9. – 6. 1. 2020 (komentovaná 
prohlídka výstavy 5. 9. v 17 h.). 
MY DVA A ČAS ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vernisáž 
17. 9. v 17 h., potrvá do 15. 2. 2020.
LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. 2. 10. – 31. 1. 2020.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MÜLLEROVA DOMU – každou So a Ne v 10 
a 15 h.
NA CESTĚ K VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOCIALISTICKÉHO ČLOVĚKA – konferen-
ce, 10. 9. v 13–17 h., Müllerův dům

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY
SMUTNÝ OSUD ZEMĚ. Mezi Mnichovem a válkou. Potrvá do 30. 11.
SEDMIDENNÍ VÁLKA O TĚŠÍNSKO. Potrvá do 30. 11. 
PÍKOVI. Smutný osud rodiny. Potrvá do 30. 11.
NÁVRATY LIDICKÝCH ŽEN. Potrvá do 29. 9. 
ROK 1939 JAKO MEZNÍK V DĚJINÁCH STŘEDNÍ EVROPY – konference, 25. 9. 
v 9–16 h.
VÝSTUPY NA VYHLÍDKU PAMÁTNÍKU – So a Ne v 10 a 15 h.
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PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE
BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ. Každý Čt v 16–17 h.
Další akce jsou součástí festivalu Bezručova Opava, program na str. 32–33.

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
NÁŠ LES. Potrvá do 31. 12. 
PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE. Potrvá do 31. 12.

AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY
POCHOD PO LINII ČS. OPEVNĚNÍ – MO-S 33 Kozmice až MO-S 19 aleji, 21. 9.

KINO MÍR
Kolářská 5, Opava, www.kino.opava.org
FILMY: Tenkrát v Hollywoodu (5. a 7. 9. v 18 h.), Přes prsty (12 a 13. 9. v 18 h.), 
Playmobil ve filmu (14. 9. v 16 h.), Hodinářův učeň (15. 9. v 16 h.), Román pro 
pokročilé (19. a 21. 9. v 18 h.), Angry Birds ve filmu 2 (22. 9. v 16 h.), Národní 
třída (26. a 28. 9. v 18 h.).

KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz, vstupenky 
v prodeji pouze v kavárně KUPE, Út–Ne ve 14–20 h. 
VÝSTAVY – Opava a její řeka (potrvá do 11. 9.). Nabarvené ptáče (12.–25. 9.), 
T. G. Masaryk v Opavě (od 26. 9., v 19 h. krátké zahájení). Stálé výstavy: Kurt 
nafurt (výstava Kurta Gebauera), Opava železniční.
KINO (začátky v 19 h., pokud není uvedeno jinak) – Přes prsty (3. 9.), letní 
kino: Pupl Fiction (7. 9. ve 20 h.), Fabrika (10. 9.), Brankář (11. 9.), Nabarvené 
ptáče (12. a 24. 9.), Panství Downtown (17. 9.), Almodóvar na přání (25. 9.), 
Deštivý den v New Yorku (1. 10. v 18 h.), Jiří Suchý – lehce s životem se prát 
(2. 10. v 18 h.).
HUDBA – Jan Burian Back Again – pořad pražského písničkáře s opavskými 
kořeny vol. 2 (23. 9. v 19 h.), Five Heads – ostravská formace špičkových jazzo-
vých hudebníků (27. 9. v 19 h.)

MATIČNÍ DŮM
Matiční 2, Opava
ZA OPAVU (www.zaopavu.cz) – Slyšení Hlasů (pravidelná setkávání, 3. a 17. 9. 
v 17 h., Matiční dům), Recyklotvoření (tvořivá dílna pro děti 7–12 let, přihláš-
ky: V. Hlubková, tel.: 731 119 393, veru.hlubkova@seznam.cz, 21. 9. v 14–17 h.), 
Voňavá Afrika aneb další vyprávění z cest do Tanzanie (přednáší B. Gill, 24. 9. 
v 18 h.), Zahradní slavnost (Alžbětina zahrada, 26. 9. v 16 h.), Klub art: Beseda 
s Krkavčí matkou (o cestování s dětmi, kouzlu minimalismu či svobodě nerůs-
tu, 2. 10. v 18 h.)

LOUTKOVÉ DIVADLO 
Středisko volného času Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, loutkovediva-
dlo@svcopava.cz, www.loutkovedivadlo.svcopava.cz. Předprodej vstupenek hodinu 
před představením v pokladně divadla a na některá představení ve Sluně.

 8. 9.  9.00–18.00 PODZIMNÍ KAŠPAŘENÍ ANEB ZAHÁJENÍ DIVA-
DELNÍ SEZONY. Přivítání nové sezony plné her 
a soutěží s výtvarnou dílnou (zahrada loutkového 
divadla, v případě deště v prostorách loutkového 
divadla).

Další akce se konají v rámci festivalu Bezručova Opava, program naleznete 
na str. 32–33.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, info@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz

 8., 15., 
22., 29. 9.

 9.00–12.00
15.00–18.00

MINIZOO PRO VEŘEJNOST. Přijďte se podívat 
na zvířátka a můžete jim přinést i něco na zub. 
SVČ Husova.

Další akce jsou součástí festivalu Bezručova Opava, program na str. 32–33.

KURZY A AKCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI, TÁBORY
PŘEDNÁŠKY, pořádá Media – chráněná dílna. Vždy v 18 h.: 4. 9. Andělská tera-
pie, 11. 9. Pránické léčení, 18. 9. Regresní terapie, 25. 9. Psychická sebeobrana. 
Čajovna Harmonie, Krnovská 20. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KONCERTY, KULTURNÍ AKCE
 9. 9. 15.00 PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE. Přednáška pana 

Dýčky z Městské policie Opava. Pořádá StOpa. 
Klub důchodců, Masarykova 25.

23. 9. 15.00 PŘEDNÁŠKA S UKÁZKAMI STARÝCH POHLED-
NIC OPAVY DO ROKU 1945. Přednáška pana Šen-
ka. Pořádá StOpa. Klub důchodců, Masarykova 25.

25. 9. 17.30 VAŘÍME SNADNO, CHUTNĚ A KVALITNĚ. Před-
náší L. Jobová. Klub zdraví, Na Rybníčku 60.

28. 9. 19.00 KONCERT MUSICA OPAVIA. Komorní orchestr 
Musica Opavia se sólistou Václavem Hudečkem. 
Na programu: Mozart, Vivaldi, Suk, Janáček, Ben-
da. Kostel sv. Václava.

SPORTOVNÍ AKCE, KURZY
OPAVSKÁ MÍLE – 4. 9. Sedmý ročník běžeckého závodu pro celou rodinu. Start 
v 18 hodin na Olomoucké ulici, cíl na Horním náměstí. Informace na www.
opavskamile.cz.
BLADE NIGHTS OPAVA – 7. 9. Noční bruslení Opavou. Sraz v 19.30 h. před 
OC Breda & Weinstein na ulici U Fortny, začátek ve 20 h. V případě deště, nebo 
mokrých cest po dešti se vyjížďka ruší.
IN-LINE ZÁVODY – 8. 9. O pohár primátora města, finále Moravské in-line tour, 
Akademické MČR v in-line 1/2 maratonu. Závody pro všechny v Městských 
sadech. Přihlášky a informace na www.luigino.cz.
VEŘEJNÝ BĚH KOLEM KOMÍNA MODELU – 22. 9. Přespolní běh pro širokou 
běžeckou veřejnost, 11 kategorií podle věku a kategorie OPEN. Prezentace 
na parkovišti u vrátnice Model Opava, Těšínská 102 v 8.30–9.30 h., start ve vl-
nách od 9.50 h. Pořádá firma Model Obaly ve spolupráci s TJ Opava, oddílem 
orientačního běhu. Bližší info: www.behopava.cz, tel.: 728 835 460, přihlášky 
předem: tj.opava@seznam.cz, nebo v den závodu.
MEDITAČNÍ CENTRUM, Horní náměstí 47, tel.: 739 683 682, www.sahadzajoga.
cz. Sahadža jóga – pravidelné kurzy meditace, od 17. 9. každé Út v 17.30 h.
SPORT PERFEKT OPAVA, sady Svobody 4, tel.: 721 080 155, www.sportperfekt.
cz . Benefiční akce Tanec pro Vláďu (1. 9.), Meditace Mohendžodáro (od 17 h.), 
Tanec-zábava-pohyb (oslava 10 let lekcí ZUMBA, 14. 9. od 9.30 h.), Hormonální 
jóga (víkendový kurz, 21.–22. 9.), Harmonizace 1. čakry Muladhára (29. 9.). Nové 
podzimní kurzy dospělí: Ranní jóga, SM systém zdravá záda, Jemná jóga, JIN 
jóga, Power yoga, Hormonální jóga, Jóga pro začátečníky. Nové podzimní kurzy 
děti: Hravá jóga pro děti 6–10 let (Po v 16.30 h., Út v 15.30 h., Čt v 9.45 h.).

Za obsah sdělení v Kalendáři akcí odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka je 12. září. 

Milovníky krásné hudby čeká nabitá sezona

Také letos nabízí město Opava přízniv-
cům vážné hudby celoroční cyklus ko-
morních, orchestrálních a  varhanních 

koncertů. 

Již v  září se  uskuteční dva unikátní projek-
ty v  rámci festivalu Bezručova Opava, jehož 
program najdete na  následujících stranách. 
Za  zvýšenou pozornost stojí listopadový 
koncert Romantické meditace v podání Gra-
ffova kvarteta s  americkým klarinetistou. 
Před Vánoci se  abonenti mohou těšit čes-
kého houslistu Tomáše Macha a  japonskou 
klavíristku. 

V  druhém pololetí zazní Virtuózní dialogy, 
klavírista Jan Jiraský představí pořad Na klá-
vesách od baroka po dnešek. V kostele sva-
tého Václava vystoupí barokní soubor Hof-
-Musici s oratoriem Santa Cecilia, které bylo 
objeveno a poprvé představeno v 17. století. 
Kostel svatého Ducha se stane svědkem vy-
stoupení laureáta 20. Mezinárodní varhanní 
soutěže Petra Ebena Filipa Šmerdy. V  květ-
nu budou slavnostně inaugurovány reno-
vované varhany v  kostele sv. Vojtěcha a  jak 
jinak než koncertem – zpívat bude mladá 
talentovaná operní zpěvačka Patricia Janeč-
ková za  doprovodu houslí a  varhan souro-

zenců Čechových. Nemůže chybět koncert 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 
Leoše Janáčka. Vyvrcholením celého cyklu 
budou klavírní koncerty L. van Beethovena 
za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostra-
va ve  Slezském divadle, které jsou součástí 
Beethovenova Hradce.

Na  celý cyklus 11 koncertů je možné získat 
zvýhodněné předplatné v ceně 1000 korun, 
důchodci, studenti a děti zaplatí jen 700 Kč. 
Uzávěrka předplatného je 12. září. Přihláš-
ky přijímá Sluna. Všechny informace jsou 
na webu města. 
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do 2. 9.  
Knihovna Petra Bezruče

NA KŘÍDLECH FANTAZIE 
výstava členek Dámského výtvarného klubu SVČ Opava a žáků ZUŠ Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku

pondělí 2. 9. 18:00  
Kino Mír

TEHERÁNSKÁ TABU  
sex, drogy a šaría, stejné touhy, jiná pravidla (výjimečný animovaný film íránského režiséra Aliho Soozandeha)

úterý 3. 9. 17:00  
Galerie Hřivnáč

ZÁBLESKY SVOBODY ANEB KONEC 80. LET VE FOTOGRAFIÍCH MILOŠE FIKEJZE 
„ALBUM 76“ – MIMOŘÁDNÝ SOUBOR UNDERGROUNDOVÉ SCÉNY PRO „BIENÁLE 1976 V BENÁTKÁCH“
vernisáž výstav

úterý 3. 9. 
Knihovna Petra Bezruče

S CHTÍČEM PO SVOBODĚ  
fotografická výstava Pavla Hrocha

úterý 3. 9. 18:30  
Knihovna Petra Bezruče

OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST ERIKA TABERYHO  
beseda s předním českým novinářem a spisovatelem

středa 4. 9. 18:00  
Kino Mír

UMĚNÍ A (NEURO)VĚDA  
přednáška prof. Cyrila Höschla

středa 4. 9. 20:00  
KUPE

NA VODÁRNĚ S… JITKOU ŠTENCLOVOU  
beseda s textilní výtvarnicí a malířkou, moderuje Jiří Siostrzonek

čtvrtek 5. 9. 10:00  
Památník Petra Bezruče

BESEDA SE SEKRETÁŘKOU PETRA BEZRUČE ZDENKOU TOMÁŠKOVOU

čtvrtek 5. 9. 17:00  

Kostel sv. Václava

Slavnostní zahájení festivalu 

vernisáž výstav – JAK NAHOŘE, TAK I DOLE (Jitka Štenclová), PORTRÉTY OD A DO Ž  
(Pavel Piekar, Michal Cihlář) 
DEMOKRACIE – PŘEDEVŠÍM! (plakáty),  
PEL – MEL (výstava k výročí 130 let Psychiatrické nemocnice Opava a křest katalogu PEL – MEL)  
koncert ADVENTURE STRINGS (Slovensko) 
křest katalogu DAROVÁNÍ ZEMĚ  
předání Ceny SMO ZDENCE TOMÁŠKOVÉ

čtvrtek 5. 9. 20:00  
Slezské divadlo

POLISIANOCHKA  
koncert folklorního souboru z Ukrajiny (2. část slavnostního zahájení festivalu)

pátek 6. 9.   
Dolní náměstí

DOPROVODNÁ AKCE 
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CHODNÍČKY K DOMOVU 
15:30–16:00 FESTIVALOVÝ PRŮVOD Ostrožnou ulicí na Dolní náměstí
16:00–19:45 I. FESTIVALOVÝ PROGRAM

sobota 7. 9. 
Dolní náměstí

DOPROVODNÁ AKCE 
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CHODNÍČKY K DOMOVU 
09:30–11:30 II. FESTIVALOVÝ PROGRAM

sobota 7. 9. 
zahrada SVČ Opava, Jaselská ulice

DOPROVODNÁ AKCE 
15:00–18:00 III. FESTIVALOVÝ PROGRAM 

neděle 8. 9. 
park za Slezankou

DOPROVODNÁ AKCE 
10:00–11:30 PROMENÁDNÍ KONCERT dechového orchestru Hradečanka

neděle 8. 9. 10:00 a 16:00 
Loutkové divadlo

ČESKÝ HONZA  
loutková pohádka, která začíná na peci a končí královskou svatbou – Loutkové divadlo LokVar

neděle 8. 9. 19:00  
Kino Mír

ČTYŘI DOHODY ANEB CESTA ZA OSOBNÍ SVOBODOU A ŠTĚSTÍM 
moudrost Toltéků v podání Jaroslava Duška a spol.

pondělí 9. 9. 
Dolní náměstí   
(v případě deště se akce ruší)

DOPROVODNÉ AKCE
16:30–17:15 PACIENTI PANÍ LÁRYFÁRY – DS Štěk LD SVČ
18:00–19:30 SLATINSKÝ SCHRUMMEL – country kapela, STOPAŘI ZE ŠTÍTINY – skupina country tanců

pondělí 9. 9. 17:00 
Optik Skryjová

MÁME ZELENOU  
vernisáž výtvarné skupiny X

pondělí 9. 9. 18:30 
Klub Art

PŘICHÁZÍME V MÍRU 
povídání nejen s autisty nejen o autismu, moderuje Michal Roškaňuk a Jaroslav Dušek

úterý 10. 9. 
Dolní náměstí   
(v případě deště se akce ruší)

DOPROVODNÉ AKCE 
16:30–17:15 PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA – DS OPAL 
18:00–19:30 AZYL – opavská folková kapela

úterý 10. 9. 18:00 
Knihovna Petra Bezruče   

ODVAHA, ODHODLÁNÍ, KURÁŽ!  
projekce fotografií a povídání o vzniku jezdecké sochy Jaroslava Róny, připravil Aleš Formánek

úterý 10. 9. 19:15 
Knihovna Petra Bezruče   

ODVAHA 
projekce dokumentárního filmu Pavla Štingla

středa 11. 9. 
Dolní náměstí   
(v případě deště se akce ruší)

DOPROVODNÉ AKCE 
16:30–17:15 POHÁDKOVÉ PŘEKVAPENÍ – DS PAJÁDA
18:00–19:30 KONCERT PRO RADOST III – opavští a ratibořští zpěváci a jejich koncert písní  
evropských autorů a interpretů

středa 11. 9. 17:00 
Památník Petra Bezruče

VÁCLAV HAVEL – CESTA SVOBODY 
vernisáž výstavy 

středa 11. 9. 18:00 
Galerie OD

VÁCLAV HAVEL – TOMKI NĚMEC 
vernisáž výstavy předního českého fotografa

středa 11. 9. 20:00 
Klub Art

FOTOGRAF TOMKI NĚMEC  
přednáška předního českého fotografa

čtvrtek 12. 9. 10:00  
Psychiatrická nemocnice

POD PLATANEM FEST  
kulturní minifestival pořádaný u příležitosti oslav 130 let od založení Psychiatrické nemocnice v Opavě

čtvrtek 12. 9.  
Dolní náměstí   
(v případě deště se akce ruší)

DOPROVODNÉ AKCE 
16:30–17:15 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA – DS OPAL 
18:00–19:30 MODRÝ AMADEUS – folk-blues kapela

čtvrtek 12. 9. 18:00  
Kostel sv. Vojtěcha

UNIKÁTNÍ VLÁMSKÝ KLASICISMUS  
TERRA NOVA COLLECTIVE (Belgie) koncert – Mozart / Faber / Maldere

pátek 13. 9. 15:00  
Městský hřbitov

VZPOMÍNKA NA PETRA BEZRUČE

pátek 13. 9. 19:00  
Klub Art

STARÝ JEŠTĚR 
prezentace nového kulturního spolku z Branky u Opavy, literární a hudební večer

PROGRAM 62. ROČNÍKU FESTIVALU BEZRUČOVA OPAVA „UMĚNÍ A SVOBODA“ – OPAVA, 2. 9. – 4. 10. 2019
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sobota 14. 9. 20:00
Klub Art

EAST AFFAIR (NĚMECKO)
koncert (jazz, folk, ethno, worldmusic) kapely Jury Wajdy

neděle 15. 9.  
10:00 a 16:00 
Loutkové divadlo

O ZBOJNÍKU ONDRÁŠOVI  
známá legenda v pohádkovém hávu (Těšínské divadlo, Loutková scéna Bajka)

neděle 15. 9. 16:00 
Klub Art

IZRAEL – ZEMĚ VYBOJOVANÉ SVOBODY 
přednáška Radka Hejreta

neděle 15. 9. 19:00 
Švédská kaple

MOJE CESTA ZA UMĚNÍM A SVOBODOU  
beseda s Radimem Zenklem o jeho životě u nás a v USA spojená s hudebními ukázkami na strunné  
a dechové nástroje

pondělí 16. 9. 18:00  
Kino Mír

NABARVENÉ PTÁČE (SVĚTLO JE VIDĚT JEN VE TMĚ) 
film Václava Marhoula podle světového bestselleru Jerzyho Kosińského

úterý 17. 9.  
8:30, 10:00, 13:30 
Knihovna Petra Bezruče

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE  
workshop Michaely Veteškové spojený s knihou reportážních pohádek Jak maminka vyprávěla o 20. století 
(Český rozhlas Praha)

úterý 17. 9. 18:00 
Knihovna Petra Bezruče

DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM 
beseda a autogramiáda s dlouholetým mluvčím prvního českého prezidenta Ladislavem Špačkem

středa 18. 9.  
8:30, 10:00, 13:30 
Knihovna Petra Bezruče

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE  
workshop Michaely Veteškové spojený s knihou reportážních pohádek Jak maminka vyprávěla o 20. století 
(Český rozhlas Praha)

středa 18. 9. 16:30 
Klub Art

LISTOPAD 1989 – 30 LET POTÉ 
přednáška Martina Mejstříka spojená s křtem knihy reportážních pohádek Jak maminka vyprávěla  
o 20. století od Michaely Veteškové

středa 18. 9. 19:00 
KUPE

UNIVERZITY A SVOBODA 
projekce dokumentárního filmu o ideách a životě univerzit v době, kdy se vzdělání stalo zbožím,  
beseda s významnými hosty (J. Jařab, J. Štreit, P. Tuleja, M. Mejstřík, J. Siostrzonek)

čtvrtek 19. 9. 18:00 
KUPE

JULEK – DISIDENT NA INVALIDNÍM VOZÍKU  
scénické čtení divadelní hry Ondřeje Elbla studenty literárně-dramatického oboru ZUŠ Opava pod vedením 
Daniela Volného

pátek 20. 9. 20:00 
Klub Art

GRAVELROAD (USA)  
heavy blues ze Seattlu

sobota 21. 9. 18:00 
Loutkové divadlo

ALFA FARMA 
adaptace díla George Orwella do skutečného příběhu (Divadlo Alfa Plzeň)

neděle 22. 9. 10:00 a 16:00 
Loutkové divadlo

KOLÍBÁ SE VELRYBA 
i ve velrybím břiše může být nakonec jako v pokojíčku... (Divadlo Alfa Plzeň)

neděle 22. 9. 19:00 
Slezské divadlo

MACBETH – TOO MUCH BLOOD (DJ/Shakespeare) 
dark bluegrassová černá komedie na klasické téma, ve které se mísí absurdita s melancholií    
(Divadlo Na zábradlí)

pondělí 23. 9. 19:00 
Slezské divadlo

MARYŠA (Alois a Vilém Mrštíkové) 
drama o nerovném vztahu muže a ženy ostře kritizující poměry na vesnici (Divadlo Petra Bezruče)

úterý 24. 9. 19:00  
Kostel sv. Václava

LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMFONIE Č. 9 D MOLL S ÓDOU NA RADOST OP. 125 
3. abonentní koncert z cyklu Janáčkovy filharmonie v Opavě
(Janáčkova filharmonie Ostrava) 

středa 25. 9. 16:30 
KUPE

NA VODÁRNĚ S… MARTINEM MYŠIČKOU A HYNKEM ČERMÁKEM 
beseda s herci Dejvického divadla, moderuje Jiří Siostrzonek

středa 25. 9. 19:00 
Slezské divadlo

ZÁSEK (David Doubt) 
hra o lidech, kterým se zastavil výtah (Dejvické divadlo)

čtvrtek 26. 9. 18:00 
Památník Petra Bezruče

STUŽKONOSKA MODRÁ  
finále recitační soutěže pro žáky základních škol

čtvrtek 26. 9. 20:00 
KUPE

SVOBODA V UMĚNÍ 
o svobodě nejen umělecké bude besedovat režisér, básník, pedagog a filozof Miloš Horanský  
a Jiří Siostrzonek

pátek 27. 9. 18:00  
Kino Mír

BYLI JSME A BUBEN! 
koncert bubenického orchechestru Boris – Ivo Samiec a spol. slaví 15 let

neděle 29. 9.  
10:00 a 16:00 
Loutkové divadlo

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA 
pohádka o zlobení (divadlo Buchty a loutky)

neděle 29. 9. 17:00 
Slezské divadlo

BÍLÝ TESÁK  
inscenace na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona o psu, jemuž koluje v žilách vlčí krev  
(Divadlo Drak)

neděle 29. 9. 19:00 
Lidový dům

ZEPPELINIANS (POLSKO) 
koncertní poctu Led Zeppelin připravila vynikající mladá kapela z Gdaňska

pondělí 30. 9. 19:00  
Kostel sv. Václava

GOLDBERGOVY VARIACE JAK JE NEZNÁTE  
Johann Sebastian Bach v podání Arundo kvarteta

úterý 1. 10. 18:00  
Víceúčelový sál SU

SVOBODA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ  
debata se signatáři Charty 77 (Dana Němcová, Květa Princová, Tomáš Hradílek, Ivo Mludek)

středa 2. 10. 20:00  
Kostel sv. Václava

VLADIVOJNA LA CHIA – 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ  
hudebně-dramatický recitál věnovaný tvorbě znovuobjevené básnířky a novinářky Anny Barkovové

čtvrtek 3. 10. 18:00  
Víceúčelový sál SU

TADY HAVEL, SLYŠÍTE MĚ?  
prezentace nového filmu Petra Jančárka, který bude mít premiéru v listopadu 2019

pátek 4. 10. 17:00 
Horní náměstí   

OPAVA ´89 
venkovní výstava fotografií k 30. výročí listopadových událostí

pátek 4. 10. 20:00 
Lidový dům

THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
koncert u příležitosti půlstoletí legendární undergroundové kapely (1968–2018)
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Domov pro Pavla byl zachráněn

Město pořádá konferenci o duši a zdraví

V srpnu to byly dva roky, co se mladé-
mu Pavlu Palkovičovi změnil život. 
Svou cévní mozkovou příhodu sice 

přežil, ale s těžkým motorickým postižením, 
se kterým se bude potýkat celý život. Navíc 
chlapci hrozilo, že po rozvodu rodičů přijde 
o  domov, ve  kterém žil s  otcem a  sestrou. 
Mnoha lidem nebyl osud Pavla lhostejný, 
a  tak se  začaly podnikat kroky k  zajištění 
potřebného obnosu peněz, aby mohl zůstat 
se  svým otcem doma, a  nemusel tak odejít 
do  trvalé péče do  sociálního ústavu. Pro-
běhlo několik benefičních koncertů či akcí 
a díky mnoha dobrým lidem se to podařilo. 
Pomohlo také město Opava. 

„Rád bych vám všem oznámil, že  domov pro 
mého milovaného syna Pavla je zachráněn. 
Soud schválil dohodu o  vypořádání SJM 
a  díky tomuto rozhodnutí mohla Nadace 

Charty 77 – Konto Bariéry uvolnit a přeposlat 
požadovanou částku. Také již došlo ke vkladu 
vlastnického práva do  katastru nemovitostí 
a nyní se budou řešit jen formality ohledně zří-
zení doživotního věcného břemene pro Pavlí-
ka, aby už nikdy nebyl ohrožen jeho domov,“ 
sdělil redakci Hlásky s  radostí jeho otec 
Pavel Palkovič a dodal: „Chtěl bych z celého 
srdce poděkovat všem známým i  neznámým 
dárcům, kterým nebyl lhostejný osud mého 
syna, všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, 
všem, kteří nám drželi palce a  podporovali 
nás nejen finančně. Taktéž velmi děkuji všem, 
kteří celému projektu věnovali spoustu času, 
umu a energie.“ 

Ti, které zajímá Pavlův příběh, jej mohou sle-
dovat na  webových stránkách https://pav-
luv-pribeh.webnode.cz/ a  také na  faceboo-
kových stránkách Domov pro Pavla. 

Ve středu 25. září se od 8.30 do 15.30 ho-
din v  Kulturním domě Na  Rybníčku 
uskuteční konference na  téma Duše 

a zdraví, která je určena opavským poskyto-
vatelům sociálních služeb pracujícím s  cílo-
vou skupinou osoby s duševním onemocně-
ním, jejich klientům a také laické veřejnosti. 

Účast v  programu potvrdila řada přednáše-
jících, kteří se  s  osobami s  duševním one-
mocněním setkávají v rámci své praxe – Iva-
na Strossová, specialista opavského Centra 

duševního zdraví, které je prvním centrem 
v  Moravskoslezském kraji, peer konzultant 
Psychiatrické nemocnice v  Opavě Martin 
Okáč, ředitel organizace Zahrada 2000 a dal-
ší. Taktéž vystoupí uživatelé služeb, kte-
ří se  s  duševním onemocněním potýkají 
a chtějí veřejnosti předat své zkušenosti s ne-
mocí. Odpolední program doplní interaktiv-
ní workshopy na  téma chráněné bydlení, 
podpora samostatného bydlení a  domovy 
pro osoby se  zdravotním postižením. Závěr 
konference odlehčí příspěvek opavské psy-

chiatričky Kateřiny 
Černekové, která 
účastníkům předá 
cenné rady a tipy, jak pečovat o své duševní 
zdraví, zjednodušeně řečeno – jak se v dneš-
ní hektické době nezbláznit. 

Akci, která je financována městem a  Morav-
skoslezským krajem v  rámci projektu Opava 
– osvětové kampaně 2019, pořádá agenda 
komunitního plánování sociálních služeb od-
boru sociálních věcí a Zdravé město Opava.

Foto: archiv Pavla Palkoviče
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GIKOSTART 

Vodní 2415/3, Opava

gikostart@gikostart.cz

www.gikostart.cz

605 987 785

Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá

dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

  GIKOSTART  

firma s nejdelší t
radicí.

Těšíme se  
na vaši 

        
návštěvuPokud objednáváte okna, nedívejte se 

na výši slev, ale na konečnou cenu!

WWW.GILIKDESIGN.CZ

Po-Pa: 800-1700 /  So: 900-1130

mobil: 604 360 336, e-mail: prodejna@gilikdesign.cz
Ostravská 48, Opava-Komárov

 Vše zapojíme, zprovozníme 
 Kompletní realizace interiérů po samotný prodej 

zařizovacích předmětu do Koupelen a Kuchyní.
 Vše možno vidět u nás na prodejně.

KUCHYNĚ  /  KOUPELNY
NÁBYTEK NA MÍRU

Bližší informace na tel.č. 553 697 306 / 309
nebo personální@odtempo.cz, www.odtempo.cz

HLEDÁME DO PRODEJEN
TEMPO, obchodní družstvo 
NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE:

DÁLE NABÍZÍME:
 Týden dovolené navíc   Stravenky  
 Příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci  
 Možnost profesního růstu  Zaučení do funkce zkušenými kolegy

PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ
STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 Zaučení do funkce zkušenými kolegy

+  12 000 KČ
 ke mzdě

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ

  Prodavač - Litultovice, Pustá Polom, Hor. Benešov, 
Dol. Benešov, Dolní Lhota, Opava, Velká Polom, 
Strahovice, Chlebičov, Otice, Hať, Píšť, 
Ostrava, Melč, Vítkov, Slavkov

  Pokladní - Bobrovníky, Dolní Lhota, 
Hradec nad Moravicí, Komárov, Opava, 
Ostrava, Skřípov, Kravaře, Vítkov

  Zástupce vedoucí (ho) - Hněvošice, 
Lhota u Opavy, Dolní Lhota 

  Brigáda - Slavkov, Píšť, Litultovice, 
Strahovice, Opava

T E X T I L N Í  G A L A N T E R I E

uklidí Vám dočista...

Mob.: 777 786 503      info@nacisto-uklidy.cz      www.nacisto-uklidy.cz

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
Přijedeme k vám, 
vyčistíme koberec, 
sedačku a čalouněný 
nábytek.   

JIŽ OD 590 Kč

www.nacisto-uklidy.cz

CREDIT
AUTOŠKOLA s.r.o.

p. Král +420 603 852 503 
p. Holuša +420 608 717 665

Nádražní okruh 767/13, 
746 01 Opava

autoskola@credit-opava.cz
www.credit-opava.cz

oprávnění AM, A1, A, B, C, T, B+E, C+E

p. Holuša
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Kam od září do kurzů a kroužků
Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné Zápis, zahájení
Středisko volného času Opava, Jaselská 4, Opava, tel.: 553 712 100, 553 712 821, info@svcopava.cz, www.
svcopava.cz. Zápisy na Jaselské i Husově. Zahájení v týdnu od 17. 9. 
Dudlík s Hančou – cvičení maminky a děti Út, Čt: 9.30-10.30,          

Čt: 17-18
40 Kč/lekce 9.-13. 9., 14-18 h

Klubíčko – hudební, pohyb., dram. 
průprava

děti 4-7 let Čt: 16-17 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Angličtinka pro nejmenší děti 3-6 let Út: 16-17 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Zpívánky – folklorní přípravka 
Úsměvu

 děti 3,5-5 let St: 16-17 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Úsměv – dětský folklorní soubor  děti 5-15 let menší Po+Čt: 16-18, 
větší Po+Čt: 17-19 

550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Pulsík – přípravka TS Puls děti 6-7 let Čt: 15.30-16.30 350 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Keramička děti 5-8 let Út: 15.30-16.30 nebo 

17-18
600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Barvička – malování s pohádkou děti 5-8 let Po: 15.30-16.30 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Škola bruslení děti od 5 let Ne: ráno, říjen 

až prosinec 
60 Kč/lekce 9.-13. 9., 14-18 h

Šachy děti od 6 let Čt: 16-17 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Street Dance – přípravka  děti od 10 let Pá: 16-18 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Keramický kroužek  děti od 8 let Po: 15-16.30, Út: 

14.30-16, 16.15-
17.45, St: 15-16.30 

1000 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Na kytaru bez not I., II., III. děti 6-15 let upřesníme v září 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Hra na africké bubny – začátečníci ml. děti od 6 let Út: 16-17 1000 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Hra na africké bubny – začátečníci st. 13-90 let Út: 17-18 1000 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Kurz hry na africké bubny – mírně 
pokročilí

všechny St: 16.30-17.30 1000 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

DS Štěkáček děti 8-10 let Út: 15-18 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
DS Štěk – komed. divadlo děti od 14 let So: 8.30-13.30 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
DS Malá Jitřenka – přípravka děti od 6 let St: 15-16 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
DS Jitřenka – dětský div. soubor děti od 9 let St: 16-18 1200 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
OZDM (Opavské zastupitelstvo) 12-26 let dle domluvy 50 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Všeobecná gymnastika – přípravka dívky 5-8 let Čt: 14.45-16 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Všeobecná gymnastika I. dívky od 8 let Út: 15-16.30 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Všeobecná gymnastika II. dívky od 10 let Út: 16.30-18 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Florbal I – přípravka děti od 5 let Po: 15-16 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Florbal IIa děti 8-12 let Po: 16-18 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Florbal IIb děti 8-13 let Čt: 15.30-17.30 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Florbal III děti od 13 let Út: 16-18 750 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Badminton děti 9-15 let Čt: 14-15.30, více 

v září
500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Stolní tenis děti od 7 let Út, Pá: 15-16 450 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Fenix Kids děti 8-12 let St: 16-18 700 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Střelecko-sportovní kroužek I.,II. – 
začátečníci

děti od 10 let Út: 15-16, 16-17 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Černý čáp – vodácký kroužek děti od 10 let Pá: 15.30-17.30 + 
víkendy

500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Tera-akva I., II. – teraristika a akvaris-
tika – začátečníci

děti od 6 let Po: 15.30-17.30 nebo 
Út: 15.30-17.30

600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Rybářství děti od 8 let Út: 16-17 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
KPZ I, II., III. – klub přátel zvířat děti od 9 let Út: 16.45-18.45, Čt: 

14.45-16.45 a 17-19
500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Hafík I., II. děti od 9 let Po nebo Čt: 16.15-
18.15

550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Hrátky se zvířátky (s živými) děti 5-9 let Út: 15-16.30 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Foťák I. – začátečníci děti od 10 let St: 15.30-17 650 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Foťák I. – pokročilí děti od 10 let St: 17-18.30 650 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Jak na počítač děti od 10 let St: 15-17 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Hry na PC děti od 10 let St: 17-19 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Elektro děti od 8 let Po: 15-17 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Letecký modelář děti od 7 let St: 16-18 700 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Plastikový a papírový modelář děti od 9 let Čt: 16-19 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
ROBOLEGO děti od 12 let Po: 16-17 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Kutil děti 8-15 let Čt: 16-17 a 17-18 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Vrtek – folklorní soubor mládež, dospělé Po a Čt: 19-21 550 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Ischias – seniorský folklorní soubor dospělé Po: 19-21 500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Trénování paměti všechny Út: 17-18.30 1400 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
Jóga všechny Po: 16-17 nebo 

17.15-18.15
500 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h

Jóga všechny Čt: 9-10 50 Kč/lekce 9.-13. 9., 14-18 h
Cvičení se Šárkou – posilování všechny Po, Čt: 18.15-19.15 600 Kč/pololetí 9.-13. 9., 14-18 h
BABY CLUB KAČKA, Jateční 7, Opava 

Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné Zápis, zahájení
Montessori klubík – práce 
s pomůckami

děti 1,5-3 r. Po: 15.30-16.15  1250 Kč/10 
lekcí

od 16. 9.

Kurzy plavání – vaničky 8 týd.-5 měs. Po, Čt, Pá: 9-14 1500 Kč/6 lekcí od 4. 9.  
Kurzy plavání rodičů s dětmi 4 měs.-3 r. Po: 9-15, Út: 9-17, 

St: 15-17, Čt: 9-16, 
Pá: 9-11 

2300 Kč/12 lekcí od 9. 9.  

Kurzy plavání dětí děti 3-4 r. Út: 16, 16.30, Čt: 16 2300 Kč/12 lekcí od 10. 9.  
Kurzy cvičení rodičů s dětmi od 3 měs.-3 let Po, Út, St, Pá: 9-12 1300 Kč/12 lekcí od 16. 9.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. – NZDM klub Modrá kočka, Hradecká 16, Opava, tel.: 731 613 482, eva.grydilova@
eurotopia.cz, www.opava.eurotopia.cz 
Romské a moderní tance děti 6-15 let 1x týdně zdarma od září
Montessori Opava, spolek,  tel.: 732 982 993, montessoriopava@gmail.com, www.montessoriopava.webnode.cz 
Montessori aktivity děti 3-6 let 1x týdně/120 

min. (Čt)
150 Kč/lekce od 9. 9. průběžně

Jóga pro předškolní děti děti 3-6 let 1x týdně/60 min. (Út) 80 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
Jóga pro školní děti děti od 6 let 1x týdně/60 min. (Po) 80 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
Kreativní ateliér I děti 5-10 let 1x týdně/60 min. (Po) 80 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
Kreativní ateliér II děti 10-15 let 1x týdně/60 min. (Po) 80 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
Prožitkový tanec a pohyb děti 5-12 let 1x týdně/45 min. (St) 60 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
Angličtina pro předškolní děti děti 3-6 let 1x týdně/90 min. (Po) 120 Kč/lekce od 9. 9. průběžně
TK Dancing Roses – sportovní kroužek mažoretek, tělocvična Mendelova gymnázia, tělocvična ZŠ Kylešovice, 
tel.: 731 513 928, jindriskaT@seznam.cz, www.tkdancingroses.estranky.cz. Nábor jindy – po tel. domluvě.
Roses 4 – přípravka little kadetky dívky 3-6 let Po: 16.30-17.15 700 Kč/pololetí září, od 16.30 h 
Roses 3 – kadetky dívky 8-11 let Po: 17.15-18.30,           

Čt: 16.30-18
1300 Kč/pololetí září, od 16.30 h 

Roses 2, Roses 1 – juniorky a seniorky dívky 12 a více Po: 17.15-18.30,    Čt: 
16.30-18.30

1300 Kč/pololetí září, od 16.30 h

Fun Roses – dospělí s třásněmi 26 a více Po: 18.30-19.30 600 Kč/pololetí září, 18.30-19.30 h
SK Badminton Boreček Opava, Obchodní akademie Opava
SK Badminton Boreček Opava děti 5-16 let Po, St, Pá: 16-18 individuálně info: 739 882 775
S.K. P.E.M.A. Opava, hala ZŠ Otická, tel.: 607 993 155, www.badmintonopava.cz
Oddíl badmintonu děti od 8 let Út, Čt: 17-18, Pá: 

16-18 
individuálně od 6. 9. v Pá 16-17 h

MILAN KOPŘIVA, S. K. Sport pro Všechny, tel.: 737 134 319, koprivamilan@seznam.cz, www.spvkopriva.cz, 
tělocvična ZŠ Šrámkova – Út+Čt
Sportovní všeobecná průprava děti 3,5-5 let Út: 16.30-17.30 200 Kč/měs. od 1. 10. 
Sportovní všeobecná průprava děti 6-10 let Út: 17.30-19 200 Kč/měs. od 1. 10.
Sportovní všeobecná průprava děti 11-15 let Čt: 18-19.30 200 Kč/měs. od 3. 10. 
22. ročník lyžařské a snowboardové 
školy 2019 (Praděd a Annaberg)

děti od 3,5 let 7 lekcí So a Ne 500 Kč/1 lekce leden–březen 2020

In-line brusle, Městské sady děti od 3,5 let Po a St: 17-18 50 Kč/h srpen 26. a 28. – 
říjen 2019, květen 

– červen 2020
Pobytový sportovní tábor Setina 2020 děti od 6 let St-So: 11 dnů 15.–25. 7. 2020
Příměstský sport. tábor Sporting 2020 děti od 6 let Po-Pá: 5 dnů 17.–21. 8. 2020
Olympijské sporty baseball (chlapci), softball (dívky) – SK HIT Opava, z. s., Zdeněk Mateřanka, tel.: 
777 576 090, zdenek.materanka@gmail.com, www.hitopava.cz (místo tréninků a info)
T-ball (baseball a softball – hra 
ze stojánku)

děti 5-9 let 
(dosažených  v r. 

2020)

Po: 16-17.15 
St: 16-17.15

15 Kč/h,  
1. měs. zdarma

od 2. 9.

Coachpitch  (baseball a softball – hra 
z nadhozu trenéra)

děti 10-11 let 
(dosažených v r. 

2020)

Po: 17-19 
Út: 16-18

20 Kč/h,  
1. měs. zdarma

od 2. 9.

Baseball chlapci 12-13 
let (dosažených 

v r. 2020)

Út: 17.30-19.30,  
St: 17.15-19.15 

Pá: 17-19

20 Kč/h,  
1. měs. zdarma

od 2. 9.

Softball dívky 12-13 let 
(dosažených v r. 

2020)

Út: 17.30-19.30,  
St: 17.15-19.15 

Pá: 17-19

20 Kč/h,  
1. měs. zdarma

od 2. 9.

HAPPY SPORT Opava, volejbalový a beachvolejbalový oddíl, tel.: 602 560 410, www. happysportopava.cz
Volejbalová přípravka děti 8-12 let 2x týdně 1,5 h 1200 Kč/pololetí nábor 4. 9. v 17 h
AIKIDO DOJO OPAVA, sensei Vendula Klimešová, Krnovská 75e, Opava, tel.: 604 219 984, aikido.dojo.opava@
gmail.com, www.aikido-opava.cz  
Aikido – přípravka děti 4,5-6 let St 16-16.45 info na webu od 3. 9.
Aikido – začátečníci děti 6-12 let Út, Čt: 16-16.50       info na webu od 3. 9.
Aikido – mírně pokročilí děti 7-12 let Út, Čt: 17-17.50 info na webu od 3. 9.
Aikido – pokročilí děti 8-12 let Po: 16.15-17.05 + St: 

17-17.50
info na webu od 3. 9.

Aikido + zbraně (jo – tyč, boken – 
meč, tanto – nůž) – začátečníci 

mládež od 13 
let a dospělé

Út, Čt: 18-19.30 info na webu od 3. 9.

Aikido + zbraně (jo - tyč, boken - meč, 
tanto - nůž) – pokročilí 

mládež od 13 
let a dospělé

Po: 17.15-18.45, St: 
18-19.30  

info na webu od 3. 9.

Aikido – začátečníci – Velké Hoštice děti, mlád., dosp. info na webu info na webu upřesníme v září
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T. J.  Sokol Opava, B. Němcové 22, Opava, tel.: 553 615 733, 603 772 444, 604 938 505, sokolopava@tiscali.cz, 
www.sokolopava.cz
Atletická přípravka J. Gellnerová děti 4-10 let   Po: 17 600 Kč/pololetí 2. 9., 17 h
Atletika – žactvo J. Gellnerová děti 11-15 let Po, St, Pá: 17 600 Kč/pololetí 2. 9., 17 h
Atletika víceboj J. Lesák děti od 12 let Po, Pá: 15 600 Kč/pololetí 9. 9., 15-16 h
GK Sokol Opava, Vladěna Hrbáčová, tel.: 777 977 897, gksokolopava@post.cz
Estetická skupinová gymnastika dívky od 4 let Po+St: 16-17.30 od 200 Kč/měsíc St v září, 16 h
TJ Slezan Opava, B. Němcové 20, Opava, tel.: 775 228 404, slezan.opava@email.cz, www.slezanopava.cz
Atletická přípravka  
(maradek@seznam.cz)

děti 5-9 let St: 16-17.30              
Pá: 15.30-17

1100 Kč/pol. – 
2x týd.,750 Kč/
pol. – 1x týd.

6. 9. od 15.30 h, 11. 
9. od 16 h

Atletika – žactvo  
(maradek@seznam.cz)

děti 10-15 let St: 16-18, 
Pá: 15.30-17

1100 Kč/pol. – 
2x týd., 750 Kč/

pol. – 1x týd.

6. 9. od 15.30 h, 11. 
9. od 16 h

Atletika (maradek@seznam.cz) mládež od 15 let 3x týd. dle dohody 1500 Kč/rok info: 775 228 404
Šachy (603 716 667,  
k.zalesky@email.cz)

mládež 6-19 let Pá: 15-16.30 750 Kč/pololetí od 13.9., 15-16.30 h 

Sportovní šerm (www.serm.opava.cz) mládež do 15 
let, děti 8-13 let 

Po+St: 17-19, Út+Čt: 
15.30-16.30           

2000 Kč/pololetí sermopava@
centrum.cz

Karate KUMA DOJO OPAVA, (608 
724 549) www.facebook.com/Kuma-
Dojo.Opava/ nebo www.kumadojo.cz

děti od 5 
let, mládež, 

dospělé 

Po, St: od 18 h, těl. 
ZŠ Šrámkova

200 Kč/měs. od 9. 9., 18 h

Orientační běh (kjurcak@seznam.cz) děti od 6 
let, mládež, 

dospělé 

Po od 17.30 
u Vojenského splavu,              

St odpol. mapové 
tréninky

Žactvo 250 Kč/
rok, dorost 

od 1000/rok dle 
soutěží

předseda OB  
K. Jurčák: 

732 240 204

JUDO (judoslezanopava.cz, 
774 531 036, 608 416 256), babyjudo 
(739 725 935)

děti od 6 let,                                           
babyjudo 

4-6 let

   Út, Čt: 16-17,     
babyjudo  

Čt: 15.30-16.15

3200 Kč/rok, 
1900 Kč/polo-
letí, babyjudo 
1800 Kč/rok, 

900 Kč pololetí

nábor od 3. 9. každé 
Út a Čt, babyjudo 
od 5. 9. každý Čt

Tělovýchovná jednota Opava, z.s., Kolofíkovo nábř. 2257/52, Opava-Kateřinky, tel.: 728 835 460, tj.opava@
seznam.cz
Lukostřelba (lukostřelnice za koupalištěm) mládež Po, St: 16.30-18.30 individuálně září
Sport pro všechny (tělocvična 
Mendelova gymnázia)

dospělé Po: 19-20 individuálně září

Sport pro všechny (tělocvična 
Mendelova gymnázia)

děti St: 16.30-17.30 individuálně září

Orientační běh děti/dospělé 1x týdně individuálně celoročně
Cvičení Taiči (Taichi, Tchaj T´i Čchüan, Taijiquan), ZŠ Mařádkova 7 – malá tělocvična, Opava, tel.: 737 028 423, 
hendrychst@seznam.cz, www.hendrychst.cz/taici
Cvičení Taiči pro nové a stř. pokr. dospělé, ml. Út: 16-18 1200 Kč/pololetí  od 17. 9.
Cvičení s holí dospělé Út: 19-20 600 Kč/pololetí  od 17. 9.
Cvičení Taiči pro stř. pokročilé dospělé, ml. St: 18:30-20:30 1200 Kč/pololetí  od 11. 9.
Cvičení Taiči pro pokročilé dospělé, ml. Čt: 19-21 1200 Kč/pololetí  od 12. 9.
Centrum bojových umění: KRAVMAGA, SEITEDO KARATE, BOX, THAI BOX, KYUSHO, Olomoucká 101, Opava, tel.: 
777 133 553, www.CZCBU.cz, www.CZKRAVMAGA.cz  
Sebeobrana KRAV MAGA, D. Glos 
1. Dan

mládež od 12 
let, dospělé 

 Po, St: 18-19.30 700 Kč/8 lekcí/ 
90 min.

celé září od 4. 
9., 18 h  

KRAV MAGA Kids, D. Glos, J. Směja děti 6-14 let St: 17-18,
Pá: 16-17.30

400 Kč/4 lekce, 
600 Kč/8 lekcí

od 4. 9., 17 h,     
nábor celý rok

Seitedo Karate Kids, sensei D. Glos 3. 
Dan, shihan F. Mikulinec 5. Dan

děti 6-12 let St: 17-18,
Pá: 16-17.30

400 Kč/4 lekce, 
600 Kč/8 lekcí

celé září od 4. 
9., 17 h

THAI BOX – RIVALS –                               
P. Glovčik, Zamazál  (PINDA)

 od 8 let Po, Út, Čt:              
16.30-18 

250 Kč/12 lekcí celé září od 3. 9., 
16.30 h

KYUSHO JITSU – p. Glos od 12 let 2x za měsíc, Pá 300 Kč/2 lekce  od 6. 9., 17.30 h
Kondiční tréninky – p.Glos od 8 let St, 19.30-20.30 100 Kč/1 lekce po dohodě, 6 lidí
Škola Taekwon-do ITF Opava, z.s., hl. trenér Kamil Tihelka IV. Dan, tel.: 775 040 982, www.taekwondoopava.
cz, sportovní hala Slezského gymnázia
Taekwon-do přípravka děti 4-6 let každé Út 1000 Kč/pololetí od 3. 9., 18 h
Taekwon-do pro všechny od 7 let 3x týdně 2500 Kč/pololetí od 3. 9., 18 h
Taekwon-do Strahovice od 5 let každou St 1000 Kč/pololetí od 4. 9., 14 h
Taekwon-do Chuchelná od 5 let každou St 2000 Kč/pololetí od 4. 9., 15.30 h
Taekwon-do Kravaře od 5 let každou St 1500 Kč/pololetí od 4. 9., 17 h
Taekwon-do Skřipov od 5 let každý Pá 1500 Kč/pololetí od 6. 9., 14.30 h
Taekwon-do Bolatice od 5 let každé Po a Čt 2000 Kč/pololetí od 9. 9., 14 h 
Taekwon-do Mladecko od 5 let každé Út 1000 Kč/pololetí od 10. 9., 14 h
Karate Club Opava, sensei Luděk Janošek, ZŠ Mírová, Opava, tel.: 733 197 404, 602 737 554, www.karateopa-
va.webnode.cz. Nábor do konce roku 2019.
Karate děti od 6 let, 

mlád.,dosp.
Út, Čt: 17-18 nábor, 

18-19 pokročilí
250 Kč/měs. ukázka 10. 9., 18 h

SPORT CLUB OPAVA – Naďa Schindlerová, tel.: 608 625 162, sport.club@opava.cz 
Rehabilitační Pilates dospělé Engliška Po: 17.30 1100 Kč/3 měs. 2. 9.
Velké balóny + břicho, záda dospělé Engliška Po: 18.30 1100 Kč/3 měs. 7. 10.
TABATA kondiční trénink všechny Engliška St: 18 1100 Kč/3 měs. 19. 9.
Cvičím jógu všechny Engliška Čt: 17.30 1100 Kč/3 měs. 12. 9.
Velké balóny + břicho, činky dospělé Health park Út: 17.30 90 Kč/h 3. 9.

Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné Zápis, zahájení
SM systém Smíšek cviky na páteř dospělé Health park Út: 16.30 90 Kč/h 3. 9.
SM systém Smíšek cviky na páteř dospělé Health park Pá: 8 90 Kč/h 6. 9.
Rehabilitační Pilates všechny Health park Ne: 19 90 Kč/h 1. 9.
Rehabilitační Pilates, pokročilí dospělé Health park Ne: 18 90 Kč/h 1. 9.
Pilates pro zdravá záda všechny Elim Kateřin. Út: 18 1100 Kč/3 měs. 3. 9.
Velké balóny + břicho, záda, činky, gumy všechny Elim Kateřin. Čt: 18 1100 Kč/3 měs. 5. 9.
Jóga v denním životě, tělocvičny ve Střední zdravotnické škole, Dvořákovy sady 2, Seniorcentrum Opava, 
Rolnická 24, ZŠ TGM, Mírová ul., Opava, tel.: J. Ryšavý 732 751 056, F. Stanislav 607 731 405, M. Bortlová 
728 930 808, J. Jurečková 605 812 779
Jógové cvičení všechny Út: 18-19.30 F. Stanislav od 10. 9., SZŠ
Jóga zač. a mír. pokr. St:18-19.30 M. Bortlová od 4. 9., SZŠ
Jóga zač. a mír. pokr. Čt: 17-18.30 M. Bortlová od 5. 9., SZŠ
Jóga, aby vás záda nebolela všechny Čt: 17-18.30 J. Jurečková od 5. 9., SZŠ
Jóga proti bolestem páteře všechny Út: 16.30-18 J. Ryšavý od 10. 9., SZŠ
Harmonie těla, mysli, duše všechny Út: 18.30-20 J. Ryšavý od 10. 9., SZŠ
Jóga proti bolestem páteře a kloubů všechny Po: 16.30-18 J. Ryšavý od 9. 9., ZŠ
Jóga pro mladé, střední věk zač. a mír. pokr. Po: 18.30-20 J. Ryšavý od 9. 9., ZŠ
Cvičení pro zač. a pokr. zač. a pokr. Út: 17-18.30 Š. Orlíková od 3. 9., SC
Kodokai Opava, Mařadkova 17, Opava, tel.: 603 284 343
Miminek chytrý od plínek – kurz 
psychomotorického cvičení

6-9 měs., 10-15 
měs.

St: 8.30 1600 Kč/11 lekcí od 4. 9.

Škola orientálních břišních tanců Sarah, Šárka Urbanová, studio Prostě se hýbej, Dolní nám. 21, Opava, tel.: 
608 051 882, sarka.urbanova@email.cz, www.neznedoteky.cz, fcb oriental dance sarah
Orientální břišní tance ženy Út: 20-21 začátečnice, 

St: 20-21 pokročilé
130 Kč/lekce od 10. 9. zač., od 11. 

9. pokr.
Ženské tantrické meditace ženy Po: 20-21 130 Kč/lekce od 9. 9.
STUDIO TANY TANY, BELLY DANCE, E. Grambalová, tel.: 604 214 103, www.tanytany.cz
Břišní tance děti děti St: 16.30 info na webu od 18. 9. 
Břišní tance děti děti St: 17.30 info na webu od 18. 9. 
Flirt dance ženy St: 18.30 info na webu od 18. 9. 
Břišní tance ženy ženy začáteč. Čt: 17.30 info na webu od 19. 9.
Břišní tance ženy ženy pokroč. Čt: 18.30 info na webu od 19. 9.
Taneční škola Martina Svetlánskeho, tel.: 606 167 654, info@kurztance.eu, wwww.kurztance.eu
Taneční – začátečníci dospělé St: 17, 19, Čt: 20.15, 

So: 16
1790 Kč/osoba 25., 26., 28. 9., 2.10.

Taneční – mírně pokr. dospělé St: 18, Čt: 17.45, Ne: 
20.15

1790 Kč/osoba 21., 26. 9., 6.10.

Salsa Cubana dospělé St: 19, So: 18 1790 Kč/osoba září – říjen
Tango Argentino dospělé St: 18, So: 20 1790 Kč/osoba září – říjen
Individuální výuka tance dospělé dle domluvy 1790 Kč/osoba září – říjen
Taneční škola VÍTR - Mirek Spáčil, tel.: 603 527 133, mirek.spacil@post.cz, www.vitr-opava.cz
Step – děti 6-9 let Út: 14-15 od 700 Kč/pol. info na webu
Step – děti 10-16 let Út: 15-16.30 od 1200 Kč/pol. info na webu
Step – dospělí bez omezení 1 x týdně od 1600 Kč/pol. info na webu
Taneční – začátečníci dospělé Po: 18-19.45 1800 Kč/osoba od 23. 9.
Taneční – mírně pokr. dospělé Po: 20-21.45 1800 Kč/osoba od 23. 9.
Taneční – středně pokr. dospělé Út: 19-21.15 1800 Kč/osoba od 24. 9. 
Taneční – pokročilí dospělé Čt: 19.15-21.30 1800 Kč/osoba od 26. 9.
Studio Jako v Bavlnce, Rybářská 2, Opava, tel.: 775 505 531, www.jakovbavlnce.eu
Protahování  těla s Mílou 15-100 let Po: 17-18, Čt: 17-18 100 Kč/h 9. 9.
Podpůrná rodičovská skupina 20-100 let Po: 18.30-20.30 100 Kč/h 2. 9.
Těhotenská jemná jóga těhotné Út: 17-18 100 Kč/h 10. 9.
Poporodní jemná jóga 15-100 let Út: 18.30-19.30 100 Kč/h 10. 9.
Kurz jóga pro začátečníky s Martinou 15-100 let St: 17-18 1500/10 lekcí 25. 9.
Kurz pro pokročilé s Martinou 10-100 let St: 18.15-19.15 1200/10 lekcí 25.9.
Kurzy osobnostního rozvoje – sebe-
láska, práce s emocemi, apod.

15-100 let St: 19.30-21 990/6 setkání 
co 14 dní

25.9.

Kurz Hormonální jógová terapie  15-100 let Pá 8. 11.: 17-20, Pá 15. 
11.: 17-20, Pá 29. 11.: 

17-20, Pá 13. 12.: 18-19

2500 Kč/kurz 1. 11.

AVU – Ateliér volného umění při Galerii U Jakoba, tel.: 604 244 364, galerieujakoba@gmail.com, www.galerie-
ujakoba.cz, www.atelier-kresby-malby.cz
Výtvarné kurzy děti 1.-9. tř. 1x týdně/120 min. 2 000 Kč od října
Výtvarné kurzy pro začátečníky dospělé, mládež 1x týdně/180 min. dle kurzu od října
Výtvarné kurzy pro pokroč., mírně po-
kroč.: kresba, malba, grafika, figurální 
kresba, sochař. modelování

dospělé, mládež 1x týdně/180 min. dle kurzu od října

Příprava na umělecké SŠ i VŠ dospělé, mládež 1x týdně/180 min. dle kurzu od října
Olga Pavlíčková, Jazyková škola Vista Alegre, Masarykova tř. 18, Opava, tel.: 553 650 828, 603 595 097, info@
vistaalegre.cz, www.vistaalegre.cz, www.olgapavlickova.cz. Podr. rozvrh na webu. Zač. v týd. od 16. 9. 
AJ – kurzy pro děti ZŠ 1x týdně/60 min. 1900 Kč/pololetí max. 8 ve skupině
AJ – konverzační kurzy pro středoškoláky SŠ 1x týdně/60 min. 2900 Kč/pololetí max. 4 ve skupině
AJ – příprava na maturitu SŠ 1x týdně/45 min. 300 Kč/lekce individuální
AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ – odpoledne/večer náctil., dospělé 1x týdně/90 min. 3200 Kč/pololetí max. 8 ve skupině
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AJ – příprava na FCE pro mládež ZŠ, SŠ 1x týdně/60 min. 2500 Kč/pololetí max. 4 ve skupině
AJ – příprava na FCE a CAE náctil., dospělé 1x týdně/90 min. 4200 Kč/pololetí max. 4 ve skupině
AJ – konverzační s českým lektorem náctil., dospělé 1x týdně/90 min. 3200 Kč/pololetí max. 8 ve skupině
Společnost přátel Itálie, výuka na SŠPU, Praskova 8, Opava, tel.: 606 246 668, prateleitalie.msk@seznam.cz, 
www.prateleitalie-msk.cz                                                                                                                                            
Kurz IJ, český a italský lektor začátečníky Út 24. 9.–28. 1., 90' 3 300 Kč 24. 9., 17.30 h
Kurz IJ, český a italský lektor mírně pokroč. Čt 26. 10.–30. 1., 90' 3 300 Kč 26. 9., 16 h
Kurz IJ, český a italský lektor středně pokroč. Čt 26. 10.–30. 1., 90' 3 300 Kč 26. 9., 17.30 h
Kurz IJ, český a italský lektor pokročilé Út 24. 9.–28. 1., 90' 3 300 Kč 24. 9., 16 h
Jazyková škola ABECEDA, s. r. o., Lepařova 8, Opava, tel.: 775 673 376, info@abeceda.org, www.abeceda.org. 
Možnost měsíčních splátek kurzovného. Přihláška na webu. Ukázková hodina zdarma.
AJ – pro předškoláky děti 3-5 let 1x týdně/60 min. 2600 Kč/18 lekcí od 16. 9.
AJ – pro mladší školáky děti 6-8 let 1x týdně/60 min.  2600 Kč/18 lekcí od 16. 9.
AJ – pro starší školáky děti 8-10 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
AJ – konver. kurz s českým lektorem děti 10-12 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
AJ – konver. kurz se zahraničním 
lektorem

děti 10-12 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.

AJ – konver. kurz s českým lektorem děti 13-15 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
AJ – konver. kurz se zahr. lektorem děti 13-15 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
AJ – konver. kurz se zahr. lektorem mládež 15-17 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
Telefonická výuka AJ, NJ dospělé 10 lekcí/měsíc 1400 Kč/měs. od 16. 9.
AJ –  Metoda zrychleného učení – 
celoroční

dospělé 1x týdně/90 min. 5900 Kč/72 h od 16. 9.

AJ –  Metoda zrychleného učení – 
zač. až pok.

dospělé 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.

AJ – Metoda zrychleného učení – zač. 
až pok.

dospělé 1x týdně/90 min. 800 Kč/měs. od 16. 9.

AJ – přípravný kurz na FCE 2019 dospělé, mládež 1x týdně/90 min. 6300 Kč/64 h od 16. 9.
AJ – přípravný kurz na CAE 2019 dospělé, mládež 1x týdně/90 min. 6300 Kč/64 h od 16. 9.
AJ – dopol. intenzivní – Metoda 
zrychleného učení

dospělé 1x týdně/180 min. 5900 Kč/72 h od 16. 9.

AJ – dopol. intenzivní – Metoda 
zrychleného učení

dospělé 1x týdně/180 min. 1600 Kč/měs. od 16. 9.

NJ – konver. kurz s českým lektorem děti 10-14 let 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.
NJ – Metoda zrychleného učení – 
celoroční

dospělé 1x týdně/90 min. 5900 Kč/72 h od 16. 9.

NJ –  Metoda zrychleného učení – 
zač. až pok.

dospělé, mládež 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.

ŠJ –  Metoda zrychleného učení – zač. 
až pok.

dospělé, mládež 1x týdně/90 min. 3190 Kč/36 h od 16. 9.

Angličtina pro děti a teenagery – Helen Doron English, Válečkova 990/16, Opava, tel.: 734 477 294, opava@
helendoron.cz, www.helendoron.cz., den otevřených dveří – Pá 6. 9. od 15 h. Zápis od 1. 9.
AJ – Baby's Best Start děti 3 m.-1,5 r. 1x týdně/45 min. 210 Kč/lekce info na webu 
AJ – It's Baby Dragon děti 1,5-3 r. 1x týdně/45 min. 210 Kč/lekce info na webu
AJ – Fun with Flupe, More Fun 
with Flupe

děti 3-6 let 1x týdně/45 min. 210 Kč/lekce info na webu

AJ – Alphaboat – výuka s aplikací/
čtení, psaní

děti od 6 let 1x týdně/60 min. 270 Kč/lekce info na webu

AJ – Jump with Joey, More Jump 
with Joey

děti 6-9 let 1x týdně/45/60 min. od 210 Kč/lekce info na webu

AJ – Paul Ward Explores děti 9-11 let 1x týdně/60 min. 270 Kč/lekce info na webu
AJ – Paul Ward´s Adventures děti 11-12 let 1x týdně/60 min. 270 Kč/lekce info na webu
AJ – Teen Talent, Teen Choices, Teen 
Express

mládež 12-19 
let

1-2 h. týdně/60 min. 270 Kč/lekce info na webu

Callanova metoda, Válečkova 990/16, Opava, tel.: 734 477 294, opava@callanovametoda.cz, www.callanova-
metoda.cz, zápis září 
AJ – Callanova metoda, zač., mp., p. dospělé 1-4 lekce/týden 150 Kč/lekce zápis–září/celo-

ročně
AJ – Callanova metoda, individuální 
výuka 

dospělé 1-4 lekce/týden individuálně zápis–září/celo-
ročně

ŠJ – rodilá mluvčí zač., mp., pokročilí děti/dospělé 1-4 lekce/týden 150 Kč/lekce zápis – září
ŠJ – konverzace s rodilou mluvčí děti/dospělé 1-4 lekce/týden individuálně zápis – září
Matematika pro děti – Hejného metoda, Válečkova 990/16, Opava, tel.: 734 477 294, opava@matematikapro-
deti.cz, www.matematikaprodeti.cz, zápis září 2019, dny otevřených dveří 13. a 20. 9. od 15 h
Výuka Hejného metodou děti 3-6 let 1 lekce/týden 160 Kč/lekce zápis – září
Výuka Hejného metodou děti 6-10 let 1 lekce/týden 160 Kč/lekce zápis – září
Výuka Hejného metodou děti 10-14 let 1 lekce/týden 160 Kč/lekce zápis – září
Diskuzní kavárnička pro rodiče dospělé 1 měsíčně 160 Kč říjen, listopad
FAKTUM, jazykové a vzdělávací centrum, Masařská 15, Opava, tel.: 773 924 414 nebo 608 877 666, vyuka@
faktum.cz, www.faktum-opava.cz. Info a přihláška na webu. Výhod. slevy na navazující kurzy. 
Pomaturitní a denní studium AJ SŠ/dospělé Po-Pá: 8.30-12 od 17 990 Kč/

šk. rok
od 1. 9.

AJ, NJ – příprava k maturitě SŠ/dospělé 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy
Matematika – příprava k maturitě SŠ/dospělé 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy
Český jazyk – příprava k maturitě SŠ/dospělé 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy
Latina pro budoucí mediky SŠ/dospělé 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy

Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné Zápis, zahájení
NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ – individuální příprava 
k jaz. zkouškám

děti, mládež dle domluvy od 300 Kč/45  
min.

dle domluvy

AJ – předškoláci předškolní děti 1x týdně, St: 
16-16.45

2100 Kč/semestr od 25. 9.

AJ hravě a dravě 1 žáky 1. st. ZŠ 1x týdně, Čt: 16-17 2250 Kč/semestr od 26. 9. 
AJ hravě a dravě 2 žáky 2. st. ZŠ 1x týdně, St: 15.30-

16.30
2250 Kč/semestr od 25. 9.

AJ hravě a dravě 3 žáky 2. st. ZŠ 1x týdně, Čt: 16-17 2250 Kč/semestr od 26. 9. 
AJ s rodilým mluvčím žáky 2. st. ZŠ 1x týdně od 2250 Kč/

semestr
dle domluvy

AJ – příprava na mezin. certifikát děti, mládež 1x týdně od 2250 Kč/
semestr

dle domluvy

NJ, ŠJ, FJ hravě a dravě 2 žáky 1. st. ZŠ 1x týdně 2250 Kč/semestr dle domluvy
NJ, ŠJ, FJ hravě a dravě 3 žáky 2. st. ZŠ 1x týdně 2250 Kč/semestr dle domluvy
AJ konverzace teenagery 1x týdně, Po: 16-17 2250 Kč/semestr dle domluvy
AJ 1 / NJ 1 1. a 2. roč. SŠ 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy
AJ 2 / NJ 2 3. a 4. roč. SŠ 1x týdně 2100 Kč/semestr dle domluvy
AJ / NJ s rodilým mluvčím studenty SŠ 1x týdně od 2250 Kč/

semestr
dle domluvy

AJ (4 osoby/uzavřená skupina) – 
celoroční (A0-C2)

studenty/
dospělé

1x týdně od 3750 Kč/
semestr

dle domluvy

AJ – celoroční (A0-C2) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 17. 9.

NJ – celoroční (A0-C2) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 17. 9.

AJ – konverz. s rodilým mluvčím studenty/
dospělé

1x týdně od 3400 Kč/
semestr 

dle domluvy

AJ – konver. s českým lektorem studenty/
dospělé

Po: 17-18 od 3175 Kč/
semestr 

dle domluvy

NJ – konver. s českým lektorem studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

dle domluvy

NJ – konver. s rodilým mluvčím studenty/
dospělé

Po: 16.30-18 od 3060 Kč/
semestr 

od 16. 9.

ŠJ – celoroční (A0-C1) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 23. 9.

ItJ – celoroční (A0-C1) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 23. 9.

RJ – celoroční (A0-C1) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 23. 9.

FJ – celoroční (A0-C1) studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

od 23. 9.

ŠJ, ItJ, RJ, FJ – konver. s českým 
lektorem

studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3060 Kč/
semestr

dle domluvy

ŠJ, ItJ, RJ, FJ – konver. s rodilým 
mluvčím

studenty/
dospělé

Po-Čt: 16.30-18, 
18-19.30

od 3175 Kč/
semestr 

dle domluvy

Předpřípravný kurz na FCE 2020/2021 studenty/
dospělé

1x týdně od 3200 Kč/
semestr

dle domluvy

Přípravný kurz na FCE 2019/2020 studenty/
dospělé

1x týdně od 3490 Kč/
semestr 

dle domluvy

Přípravný kurz na CAE 2019/2020 studenty/
dospělé

1x týdně od 3890 Kč/
semestr

dle domluvy

Přípravný kurz na DSD II nebo jiné 
certifikáty

studenty/
dospělé

1x týdně od 3890 Kč/
semestr

dle domluvy

Individuální výuka (cizí jazyky, PC, 
účetnictví, …)

studenty/
dospělé

dle domluvy od 300 Kč/45 
min.

kdykoliv

Kurzy účetnictví skupinové dospělé jaro a podzim 2000 Kč zápisné  od 23. 9.
Odborná AJ, NJ studenty/

dospělé
dle domluvy od 4800 Kč/

semestr 
po naplnění sk. 

PC kurz – základy studenty/
dospělé

1x týdně 3000 Kč/
semestr

po naplnění sk. 

PC kurz – pokročilí studenty/
dospělé

1x týdně 3600 Kč/
semestr

po naplnění sk. 

Průvodce seniora: Internet dospělé 50+ 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 
Průvodce seniora: Mobilní telefon dospělé 50+ 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 
Průvodce seniora: Osobní počítač/
notebook

dospělé 50+ 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 

Průvodce seniora: Nakupování 
po internetu

dospělé 50+ 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 

Průvodce seniora: Nenechte 
se napálit!

dospělé 50+ 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 

IQ doping pro maminky dospělé 1x týdně 1800 Kč/10 lekcí po naplnění sk. 
To BER! Budeš YOUTUBER! děti 10-15 let 1x týdně 3900 Kč/30 lekcí po naplnění sk. 
JAZYKY s CHUTÍ! všechny 20. 9., od 14 ZDARMA 20. 9., od 14 h
Prima Lingua – Dolní náměstí 13 (kancelář), Na Rybníčku 56 a Hradecká 1, Opava, tel.: 777 003 419, vyuka@
primalingua.cz, www.prima-vyuka.cz
Individuální výuka či uzavřené skupiny 
angličtiny, arabštiny, němčiny, italštiny, 
španělštiny, polštiny, ruštiny a češtiny pro 
cizince na míru, vč. rodilých mluvčích  

školáky, stu-
denty, dospělé 
stejné úrovně

dle domluvy         od 500 Kč/ 
60 min.

            kdykoli

Kroužky a kurzy
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Cestou necestou Opavským Slezskem
www.opavske-slezsko.cz

V rámci Eko-rallye se můžete vydat 
po památkách Opavského Slezska

Další tip našich toulek po  Opavském 
Slezsku vás tentokrát pozve na  zají-
mavou akci, která propojuje ekologic-

kou dopravu a krásná místa našeho regionu. 
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opav-
sko) po roce připravila Eko-rallye po památ-
kách Opavského Slezska. Uskuteční se v rám-
ci Dne čisté dopravy v sobotu 14. září. 

Eko-rallye je soutěží, ve  které jsou vítáni 
chodci, běžci, cyklisté, uživatelé elektro-
kol a elektromobilů, případně aut na CNG 
nebo hybridních vozů, ale také třeba jezdci 
na  koních. Hlavním cílem závodu je objet 
co nejvíce památek na  území Opavského 
Slezska a  před každou si udělat s  celou 
posádkou selfie. „Loňský ročník Eko-rallye 
zahrnoval celkem 40 míst a stejně tak i letos 
povede trasa po  známých, ale i  méně zná-
mých perlách této oblasti. Kromě již tradič-
ních zámků se  závodníci vydají k  muzeím, 
kostelům či kapličkám v  celém Opavském 
Slezsku,“ uvedla pořadatelka akce Rená-
ta Veselská z  MAS Opavsko s  tím, že  vlo-
ni vítěz objel 28 památek a  urazil přitom 
160  km. Součástí závodu je také soutěž 
o  nejzajímavější ekologické vozítko. Rov-
něž budou vyhlášeny výsledky výtvarné 
soutěže o  ekologické vozítko pro Elona 
neboli patrona Místních akčních plánů roz-
voje vzdělávání pro Opavsko a Vítkovsko II. 

Start Eko-rallye, jejímž podtitulem je hledání 
agenta MA 021 – agenta s  právem nabíjet, 

bude odmávnut na Horním náměstí v Opavě 
v 10 hodin, registrace začne v 9 hodin. Den 
čisté dopravy pak bude pokračovat v centru 
Hradce nad Moravicí (u  vlakového nádraží) 
výstavou ekologicky šetrných dopravních 
prostředků a jarmarkem zdravého životního 
stylu. V hlavní části programu, která proběh-
ne mezi 14. a 17. hodinou, se budou prezen-
tovat firmy a  společnosti působící v  oblasti 
čisté dopravy nebo zdravého životního stylu. 
Najdete tu zástupce firem, které vyrábí elek-
trické motocykly, elektroautomobily před-

staví Asociace elektromobilového průmyslu, 
Technické služby Opava, s. r. o., předvedou 
elektromobilní pomocníky na údržbu a úklid 
města. Využít budete moci také sportovní 
kola či elektrokola či různá sportovní vozítka 
pro děti, která představí spolek Fičíme z Opa-
vy. 

Samotnému Dni čisté dopravy bude před-
cházet 13. září konference Nová energie pro 
Opavsko, která se uskuteční v hotelu Sonáta 
v Hradci nad Moravicí od 10 hodin.

Den čisté dopravy hledá agenty s právem nabíjet. Foto: MAS Opavsko

Koupelnové studio
Krnovská 11, Opava

tel: 553 716 523
 728 834 329

Provozovna 
Kylešovská 12, Opava

tel: 553 623 949   
 602 739 651 
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Sport
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Opava bude žít v  půlce září sportem. 
Centrum města a některá další hřiště 
či tělocvičny budou už podruhé pat-

řit dvoudennímu Sportovnímu festivalu, kte-
rý se uskuteční v pátek 13. a v sobotu 14. září. 
Akci pořádá SK Pepa Opava za finanční pod-
pory města s aktivním zapojením České unie 
sportu a dalších institucí.

„Opava vždy byla městem sportu. Jsem pro-
to rád, že  můžeme podpořit akci, která bude 
prezentovat jednotlivé kluby, oddíly a  sporty, 
a to navíc v atraktivních kulisách historického 
centra města,“ řekl primátor Tomáš Navrátil, 
který společně se  svou první náměstkyní 
Hanou Brňákovou festival zaštítil. „Líbí se mi, 
že  se  představí několik desítek sportu a  navíc 
naprostou většinu z nich si budou moci diváci 
i  sami vyzkoušet. Chceme zapojit i  nejmladší 
generaci, proto oslovíme školy, pro které bu-
dou připraveny turnaje a  soutěže,“ vysvětlila 
Hana Brňáková.

Podle autora nápadu a šéfa Sportovního fes-
tivalu Stanislava Pešáta se během dvou dnů 
představí více než tři desítky sportů. „Těší 
mě, že  je zájem o  druhý ročník festivalu ještě 
větší než před rokem a  chce se  do  něj zapojit 
více sportů. Uvidíme jak sportovní soutěže, tak 
i exhibice. A doufám, že přijde hodně Opavanů 
a  jednotlivé sporty si i vyzkouší,“ dodal Stani-
slav Pešát. 

Festival má několik cílů. Jednak oživit cent-
rum města, dále rozhýbat Opavu, představit 

sportovní oddíly a kluby i nalákat nové členy. 
„V  loňském roce jsem si zaboxoval s  tehdejším 
náměstkem primátora nebo si zasoutěžil se se-
nátorem. Letos to chceme ještě rozšířit například 
o  soutěže rodin, škol, firem či o  zapojení míst-
ních osobností,“ uvedl Stanislav Pešát s  tím, 
že  chybět nebude doprovodný program ani 
občerstvení. Většina programu bude probí-
hat na Horním náměstí, v parku za Slezankou, 
v okolních sadech nebo třeba v centru Breda 

& Weinstein. Zapojí se však i další sportoviště. 
Hlavní pódium, kde bude také hudební pro-
dukce a kde se budou předávat i medaile, pak 
bude v parku za Slezankou.

V době uzávěrky se finalizoval program, jeho 
definitivní verze včetně seznamu sportů, 
sportovišť a  konkrétního časového rozvrhu 
najdete na webových stránkách města www.
opava-city.cz/sportovnifestival. 

Sportovní festival oživí centrum města

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti

Zaručeně dobré rozhodnutí
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