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Integrovaný 
plán města
Opava připravuje 
velký plán na 
získání dotací

Cesty do velehor   Cesty do velehor   
Kamil Bortel vypráví 
o cestách na 
osmitisícovky

Dále v listě...Dále v listě...
•• Město pomůže Slezskému 

zemskému muzeu
•• Ceny pro nejlepší žáky za 

rok 2007
•• Nová Opavská kulturní 

organizace
•• Jakub Holuša zdařile vyběhl 

do nové sezony
•• Kulturní a sportovní 

kalendář na únor
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Plány Opavské kulturní organizace
Jaké jsou plány nově vzniklé Opavské kulturní 
organizace, která sídlí v připravovaném Obecním 
domě. Jak přispěje opavské kultuře a společen-
skému ruchu, jak vypadá příprava městské his-
torické expozice. strana 7

Ceny nejlepším žákům
Dvanáct opavských školáků ocenilo město na 
začátku roku cenou pro nejlepší žáky. Na snímku 
přebírá cenu Vendula Čermáková ze ZŠ Boženy 
Němcové.
 strana 6

Městské informační centrum nabízí 
audioprůvodce
Městské informační centrum rozšířilo nabídku 
služeb a návštěvníkům města půjčuje audioprů-
vodce. S pomocí těchto přehrávacích zařízení se 
mohou zájemci seznámit se zajímavými opav-
skými památkami. strana 15

Velký 
divadelní 
úspěch
Opavské 
Slezské diva-
dlo v lednu 
hostovalo na 
scéně Národ-
ního diva-
dla v Praze. 
S operou 
Yuzuru mělo 
fantastický 
úspěch.

 strana 14

Mladí opavští sportovci jedou na úspěšné vlně
Běžec Jakub Holuša se v lednu dostal do čela letošních světových mužských tabulek, když dokázal 
vyrovnat výkon olympijského medailisty Jurije Borzakovského. Opavský útočník Libor Kozák byl v lednu 
na stáži v Portsmouthu, klubu z nejvyšší anglické fotbalové soutěže. 
Foto Jakuba Holuši: Pierce O’Callaghan – European Athletics strana 24
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Hned od nového roku začíná město připravovat další 
velký komplexní plán. Jeho cílem je získat do měst-
ského rozpočtu co nejvíce peněz z dotací, přesněji 
z Regionálního operačního programu.

V případě úspěchu můžeme v příštích 6 letech získat do 
rozpočtu města stamiliony korun. Tyto peníze by nám 
pomohly rozšířit nabídku kulturního a společenského 
zázemí našeho města. Právě z dotačních peněz bychom 
chtěli financovat například další potřebné opravy kos-
tela sv. Václava, spustit provoz Obecního domu či zre-
konstruovat Kulturní dům Na Rybníčku. Ale nepůjde jen 
o rozvoj společenské a kulturní stránky města. Zabý-
váme se i přípravou plánu, jak zkultivovat bydlení na 
sídlištích. Chtěli bychom získat i dotace na zlepšení 
kvality bydlení.

V únoru začíná na magistrátu velké stěhování. Do are-
álu na Krnovské ulici se budou stěhovat další úřední 
pracoviště. Jde o největší hromadné stěhování v úřed-
nické historii města. Magistrát už nebude roztroušen 
po celém městském centru, ale bude soustředěný jen 
na dvou místech. Chceme, aby lidé nemuseli při vyřizo-
vání více záležitostí pobíhat z jedné části města na jeho 
opačnou stranu. V budově Hlásky bude sídlit výhradně 
městská samospráva – tedy např. finanční odbor či 
oddělení rozvoje města. V areálu na Krnovské bude 
převážně pověřená státní správa a budete tam tedy 
moci vyřídit vše, co se týká stavebního úřadu, sociál-
ních záležitostí, řidičských a občanských průkazů apod. 

Od prvního ledna začala ve městě působit nová pří-
spěvková organizace OKO. Chceme, aby rozšířila kul-
turní, společenské a vzdělávací možnosti, aby zapo-
jila do veřejného života objekty a prostranství, které 
má město k dispozici, ale které se doposud nevyuží-
valy dostatečně nebo vůbec. Dosavadní plány organi-
zace jsou slibné a věřím, že Opavská kulturní organi-
zace bude pro život ve městě přínosná.

Slezské divadlo hostovalo v Národním divadle v Praze 
s operou Yuzuru a sklidilo až neuvěřitelně dlouhý 
potlesk a velká slova uznání. Ukázalo nám, proč na něj 
můžeme být hrdí.

Měsíc leden byl příznivý i pro několik mladých opav-
ských sportovců. Běžec Jakub Holuša si získal uznání 
celé sportovní novinářské obce a obsadil mezi všemi 
juniorskými sportovci v republice druhé místo v anketě 

o nejlepšího sportovce. 

Jeden z nejlepších součas-
ných útočníků druhé ligy 
Libor Kozák získal pozvánku 
na stáž do klubu z nejvyšší 
anglické fotbalové soutěže – 
Portsmouthu. Klub si hráče 
otestoval a zároveň mu uká-
zal něco ze zákulisí velkého 
fotbalu.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Himaláje očima Kamila Bortela
Horolezec Kamil Bortel podnikl loni výpravu na K2 
a letos se chystá na pátou nejvyšší horu světa – 
Makalu. strany 12–13
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Kontakt na inzerci
Inzertní manažer:
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tel.: 608 832 606
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Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám 
nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka. Nebo volejte 

na naši horkou linku 224 816 821 – sl. Saricheva.
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Vedení opavské radnice 
a vedení Slezského 

zemského muzea se dohodlo 
na společném postupu, který 
by měl vést k postupné 
rekonstrukci některých 
dlouhodobě neopravovaných 
historických budov ve správě 
muzea. Jde zejména o hlavní 
výstavní budovu a objekt 
přírodovědného oddělení – 
Blücherův palác na Masarykově 
třídě.

Primátor Zbyněk Stanjura se podrobně 
seznámil se stavem všech budov Slez-
ského zemského muzea na území 
Opavy. Zároveň si prošel historii žádostí, 
které doposud muzeum zaslalo minis-
terstvu kultury a ve kterých neúspěšně 
žádalo o dotace na opravu budov v ma-
jetku státu. „Budeme vyjednávat se 
státem o všech jednotlivých akcích, 
ať už jde o rekonstrukce nebo o no-
vou výstavbu. Nejdůležitější je začít se 
samotnou výstavní budovou SZM,” kon-
statoval primátor.

Kromě oprav a rekonstrukcí projed-
nal ředitel SZM Jaromír Kalus s vede-
ním města ještě návrh na perspek-
tivní výstavbu nové depozitární budovy. 
V případě rekonstrukcí muzeum totiž 
nezbytně potřebuje přestěhovat sbírky 
z Blücherova paláce a z budovy spole-
čenskovědního oddělení na Ostrožné 
ulici. Jednou z možností, jak věc účinně 
vyřešit, by byla výstavba této nové 
moderní budovy na pozemcích muzea 
v sousedství Knihovny Petra Bezruče 
v Opavě.

Opava pomůže Slezskému zemskému muzeu 
při vyjednávání o opravách historických budov 
a výstavbě nového muzejního objektu

Únorové zastupitelstvo. Desáté 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 19. února od 9 hodin ve 
Sněmovním sále minoritského kláš-
tera v Opavě. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Město pronajme byty. Opavská 
radnice nabízí zájemcům o bydlení 
tři volné byty v městských domech 
v centru města. Od 4. do 29. února 
budou na úřední desce magistrátu 
uveřejněny informace o výběrovém 
řízení na pronájem těchto bytů, infor-
mace o způsobu výběrového řízení, 
termínu prohlídky bytů, podmínkách 
a termínu ukončení přijímání přihlá-
šek. K výběrovému řízení se mohou 
přihlásit pouze fyzické osoby starší 
18-ti let, které jsou občany ČR nebo 
jsou cizinci s povolením k trvalému 
pobytu na území ČR. Dále nesmí 
mít zájemci uzavřenou jakoukoliv 
nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví 
SMO, nesmí městu nic dlužit, přičemž 
dlužníkem nesmí být ani právnická 
osoba, ve které je uchazeč členem 
statutárního orgánu či společníkem. 
Případné dotazy vám zodpoví na tele-
fonním čísle 553 756 440.
Podvihovští občané podpořili cha-
ritu v Hrabyni. Zastupitelé měst-
ské části Podvihov spolu s členkami 

Českého červeného kříže v Podvi-
hově a žáky ZŠ v Raduni zorganizo-
vali 4. a 5. ledna Tříkrálovou sbírku. 
Malí koledníci s dospělým doprovo-
dem navštívili mnoho rodin v Podvi-
hově a Komárovských Chaloupkách. 
Koledníci vykoledovali do pokladničky 
charity 13 465 Kč. Děkujeme všem 
občanům, kteří přispěli a koledníkům 
za jejich obětavost. 
Darujte krev. Transfúzní oddělení 
Opava se obrací na všechny občany 
s prosbou o dárcovství krve či plazmy. 
Dárci se k odběrům krve mohou 
dostavit bez předchozího objednání 
každé pondělí a úterý od 6 do 11 
hodin. Na základě předchozí telefo-
nické nebo osobní domluvy v karto-
téce TO (553 766 493) mohou při-
jít každý pátek od 6.30 do 7.30 hodin 
a pouze první čtvrtek v měsíci od 12 
do 15 hodin. Odběr plazmy je pro-
váděn pouze na základě objednávky, 
a to v pondělí od 6 do 8 a od 11 do 
13 hodin, v úterý od 6 do 8 hodin, ve 
středu od 6 do 12.30 hodin, ve čtvr-
tek od 6 do 15.30 hodin a v pátek od 
6 do 13.30 hodin. Transfúzní stanice 
se nachází v areálu Slezské nemoc-
nice v Opavě. 
Strážníci chytili odsouzeného. 
Opavským strážníkům se podařilo 
na konci ledna chytit dvaatřicetile-
tého muže, který nenastoupil včas 
do vězení k výkonu trestu. Hlídkující 

strážník narazil na odsouzeného muže 
při pochůzkách v Kateřinkách, zadržel 
jej a předal Policii ČR. 
Filmoví fanoušci, těšte se na bře-
zen. Velkou filmovou událost plá-
nuje město na začátek března. Fil-
moví nadšenci budou mít možnost 
vidět světovou premiéru nového filmu 
jednoho z nejlepších současných čes-
kých režisérů. O akci vás budeme už 
bez hádanek a tajností plně informo-
vat v březnové Hlásce.
Soukromý investor se chystá 
změnit areál pivovaru. Jedna z nej-
větších evropských nemovitostních 
investičních skupin, společnost Quin-
lan Private, se stala vlastníkem areálu 
opavského měšťanského pivovaru. 
Společnost QP totiž koupila společ-
nost Breda a Weinstein a. s. „Naším 
záměrem je zchátralý areál pivovaru 
zhodnotit s cílem vytvořit v samém 
centru Opavy moderní obchodně spo-
lečenské centrum na špičkové evrop-
ské úrovni. Tento nyní zanedbaný 
průmyslový areál dostane centrální 
městský charakter a rozšíří živé cen-
trum Opavy. Bude nám především 
záležet na kvalitním spojení hod-
notných částí industriální architek-
tury s architekturou moderní,” uvedl 
za společnost Devlon, která je místní 
manažerskou společností QP, Radim 
Bajgar. Devlon už při přípravě oslovil 
renomované české architekty.
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Beethovenovou ulicí v centru 
města už nebude možné 

projíždět oběma směry. Odbor 
dopravy se rozhodl změnit její 
dopravní režim na jednosměrný.

Změna na jednosměrku je napláno-
vána od 1. března a týká se Beetho-
venovy ulice a části ulice sady Svo-
body. Řidiči pak budou moci jezdit 

pouze ve směru od ulice Matiční 
k hlavní poště. „Žádáme proto řidiče 
vjíždějící do centra, aby dodržo-
vali dopravní značení, a předešli tak 
vzniku kolizních situací,” uvedl Dalibor 
Novotný z odboru dopravy.

Ke změně režimu vedly odbor dva 
důvody. Z loňských komplexních 
dopravních průzkumů se ukázalo, že 

řidiči používají tuto trasu ve valné 
většině pouze jako tranzitní, a tím 
zbytečně zatěžují vnitřní uličky v cen-
tru. Druhým důvodem je pak stále 
zhoršující se dopravní situace na kři-
žovatce u rektorátu Slezské univer-
zity, kdy vinou silného provozu na 
Olbrichově dochází na křižovatce 
k dopravním zácpám a častým koli-
zím.

Z Beethovenovy bude jednosměrka
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Opavští zastupitelé opět 
podpořili výstavbu nového 

logistického centra za Opavou. 
Centrum by mohlo vzniknout 
u Suchých Lazců a sloužilo by 
více než desítce velkých firem 
podnikajícím v Opavě a okolí.

Vznik logistického centra navrhli městu 
odborníci, kteří připravovali nový strate-
gický plán Opavy. O vznik centra požádalo 
14 firem, mezi nimi například Ferram, 

Femont, Brano, Ostroj, bolatický Lanex, 
MSA, Ulmer a další. Firmy se shodly, že 
mají „veliký zájem na urychlené výstavbě 
logistického centra pro skladování a distri-
buci určené výrobním a obchodním spo-
lečnostem v opavském regionu.” Zástupci 
všech firem zdůraznili, že je důležité 
napojení centra na plánovanou rychlostní 
komunikaci směrem na Ostravu. Samotné 
centrum by vybudovala firma RKL Opava.

Zastupitelé na svém lednovém zasedání 

schválili pozemky, které budou podle 
požadavků kraje převedeny do země-
dělského půdního fondu jako náhrada 
za pozemky pro logistické centrum. Jde 
o pozemky mezi Těšínskou a Bíloveckou 
a o pozemky nedaleko Hradecké ulice. 
Pozemky u Těšínské by mohly být vyu-
žity pro zahrádky, pozemky u Hradecké 
by mohly fungovat jako zelený pás oddě-
lující silnici a obytnou zónu. Náměs-
tek hejtmana Pavol Lukša s navrženými 
pozemky souhlasil.

Zastupitelé podpořili výstavbu logistického centra

Zcela zásadním způsobem se 
změní provoz hned několika 

odborů opavského magistrátu. 
V průběhu února a března se 
totiž pracoviště přeneseného 
výkonu státní správy a některé 
samosprávní odbory budou 
postupně stěhovat ze svých 
současných působišť do areálu 
bývalých Vajdových kasáren 
na Krnovské ulici. Jde zejména 
o odbor sociální, stavební či 
živnostenský.

Cílem stěhování je vytvořit komplexní 
úřednické centrum, kde si budou moci 
občané na jednom místě vyřídit velké 
množství nejrůznějších úředních zále-
žitostí. Kromě magistrátních úřadů zde 
budou sídlit ještě některé další státní 
úřady.

Ze svých dosavadních pracovišť se 
budou v únoru stěhovat tyto odbory: 
sociální, živnostenský, školství, infor-
matiky a kontroly. Stěhování bude pro-
bíhat postupně a odbory budou několik 

dnů uzavřeny 
pro veřejnost. 
Jde o stěhování 
velmi rozsáhlé 
agendy, včetně 
počítačo-
vého systému, 
a tak musí být 
úřední pro-
voz po krátkou 
dobu omezen 
na minimum. 
„Omlouváme se 
všem občanům 
za případné 
komplikace, ale 
snažíme se stě-

hování co nejvíce urychlit a zkrátit jen 
na nutné minimum,” uvedl tajemník 
úřadu Tomáš Elis.

Nový úřednický areál je přístupný 
pěším ze strany Krnovské ulice nebo 
Staré silnice. U areálu staví několik 
linek městské hromadné dopravy (203, 
205, 206, 229, 228, 216, 215, 212) 
nebo se do něj dá vjet autem ze Staré 
silnice. Vjezd z Krnovské je pro auta 
nepřístupný.

Začíná velké stěhování opavského magistrátu

Harmonogram stěhování 
magistrátních odborů:
Odbor sociální
– oddělení péče o děti – 15.–21. února
– ostatní oddělení – 22.–29. února

Odbor živnostenský – 12.–18. února

Kancelář tajemníka – 21. února

Odbor školství – 11.–13. února

Odbor informatiky – 20.–21. února

Odbor kontroly – 11.–13. února

Odbor hlavního architekta a územ-
ního plánování – 3.–7. března

Odbor informatiky – 6.–7. března

Tři králové 
obcházeli 
Opavu
Opavská charita opět pořádala v lednu 
Tříkrálovou sbírku. Králové, jak už bývá 
dobrým zvykem, navštívili i první letošní 
jednání městské rady. V roli jednoho ze tří 
králů navštívil radnici i děkan Pavel Cieslar 
(vlevo). Na závěr sbírky se králové pode-
psali na vstupní kovové bráně opavské 
Hlásky.
O průběhu, výsledku i účelu sbírky si 
můžete přečíst v Charitníku na straně 11.
 Foto: Jan Šindler

Náhled na nový úřednický areál a jeho vjezdy pro auta.
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Přišli na zajímavé nápady, 
dařilo se jim ve škole, sbírali 

sportovní úspěchy. Dvanáctka 
školáků, kterou vybrali 
pedagogové opavských škol, 
převzala na konci ledna ceny pro 
nejlepší žáky za loňský rok.

V zasedací síni městské rady se tak sešel 
například republikový mistr ve skoku 
o tyči, mistryně světa v agility či vítězka 
krajské přírodovědecké soutěže. Téměř 
všechny oceněné vám představujeme 
na společném snímku. Předání cen se 
nemohla zúčastnit pouze Adéla Jedličková 
(mistryně republiky v dálkovém plavání, 
ZŠ Englišova).

Na snímku zleva: Vendula Čermá-
ková (nadaná literátka se zájmem o dě-
jiny druhé světové války, dlouholetá 
členka pěveckého sboru Kulhavá noha, 
ZŠ Boženy Němcové), Petra Seidlová 
(úspěšná účastnice dějepisných, chemic-
kých, zeměpisných či jazykových olym-
piád, ZŠ Vrchní), Michaela Večerková 
(8. na MS ve zpracování textů, účast-
nice řady školních olympiád, ZŠ Šrám-
kova), Adéla Králová (loňská mistryně 
světa v agility, účastnice soutěží v ně-
meckém jazyce, ZŠ Edvarda Beneše), 

Patrik Filip (úspěšný plavec a florba-
lista, účastník přírodovědných i humanit-
ních olympiád, ZŠ Otická), Klára Rohová 
(prvoligová florbalistka, účastnice příro-
dovědných soutěží, ZŠ T. G. Masaryka), 
Petr Wagner (úspěšný atlet a plavec, ZŠ 
Edvarda Beneše), Martin Kuča (mistr 
republiky ve skoku o tyči, ZŠ Englišova), 
Tereza Apltauerová (gymnastka a florba-

listka, členka vítězného družstva ze ZOO 
Ostrava, ZŠ Mařádkova), Karolína Ond-
rušková (účastnice řady jazykových olym-
piád, dějepisných či zeměpisných soutěží, 
ZŠ Kylešovice), Anna Michalková (účast-
nice řady olympiád, inspirátorka mnoha 
školních i mimoškolních akcí, ZŠ Ilji Hur-
níka). V zadní řadě: náměstek Jaroslav 
Horák, primátor Zbyněk Stanjura.

Vypraco-
vána doku-
mentace na 

cyklistickou stezku Jakarto-
vice–Litultovice–Otice–Opava. 
Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje poskytlo v roce 2006 sta-
tutárnímu městu Opava dotaci ze 
svého rozpočtu na realizaci pro-
jektu „Projektová dokumentace cyk-
listické stezky Jakartovice–Litulto-
vice–Otice–Opava”. Koncem roku 
2007 byla dokončena dokumen-
tace pro územní rozhodnutí. Cel-
kové náklady na tento stupeň pro-
jektové dokumentace dosáhly výše 
382 698 Kč, z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje byla uvolněna 
částka ve výši 234 500 Kč, z vlast-
ních zdrojů města a jeho partnerů 
částka 148 198,05 Kč. Tato pro-
jektová dokumentace je k nahléd-
nutí na odboru přípravy a realizace 
investic Magistrátu města Opavy 
nebo na internetu http://www.
opava-city.cz/projekty. Informace 
o tomto projektovém záměru vám 
poskytne jeho koordinátor Martin 
Dostál, kancelář primátora, oddě-
lení rozvoje města, Magistrát města 
Opavy, tel.: 553 756 402, e-mail: 
martin.dostal@opava-city.cz. 
Nové spoje TQM. TQM ozna-
muje, že na lince č. 269 Opava–
Dvorce–Šternberk–Olomouc je roz-
šířen provoz spojů č. 9 (odjezd ve 
14.25 hod. z Opavy) a č. 6 (odjezd 
v 19 hod. z Olomouce) také na 

soboty a jsou zavedeny i nové 
spoje v mimo pracovní dny – č. 5 
(odjezd v 6.35 hod. z Opavy) a č. 8 
(odjezd v 11.20 hod. z Olomouce). 
Na lince č. 246 Opava–Mladecko–
Jakartovice jsou zavedeny nové 
spoje v mimopracovní dny – č. 14 
(příjezd v 5.31 hod. do Opavy) 
a č. 29 (odjezd ve 22.28 hod. 
z Opavy), dále spoje č. 35 (odjez 
ve 13.10 hod. z Opavy), č. 36 
(odjezd ve 14.25 hod.) a č. 34 
(odjezd ve 22.20 hod.) z Dol-
ních Životic, rozc., v pracovní 
dny. Spoje vhodně doplňují stáva-
jící spoj č. 3 (odjezd v 5.14 hod. 
z Opavy). Linka č. 243 Opava–Melč–
Kružberk–Budišov nad Budišov-
kou má také nové spoje z Opavy 
– č. 19 (odjezd v 10.55 hod.), č. 9 
(odjezd ve 12.28 hod.) a č. 13 
(odjezd v 16.33 hod.). Z Budišova 
nad Budišovkou jsou to spoje č. 6 
(odjezd v 10 hod.), č. 12 (odjezd 
ve 14.30 hod.) a č. 22 (odjezd 
v 19.25 hod.). Na lince č. 272 
Krnov–Opava–Hrabyně–Ostrava-
-Poruba je nový spoj č. 15 (odjezd 
ve 4.50 hod. z Opavy) v pracovní 
den veden přes Štítinu (s příjezdem 
v 5.45 hod. do Ostravy – Fakultní 
nemocnice). Spoj č. 20 (odjezd 
v 5 hod. z Opavy) v pracovní dny 
přijíždí v 5.40 hod. do Krnova. Stá-
vající spoj č. 5 je prodloužen z Kr-
nova (odjezd v 5.45 hod.) s příjez-
dem v 7 hod. do Ostravy – Rektorát 
VŠB. Bližší informace poskytne pře-

pravní informační kancelář TQM, 
tel.: 553 609 202. 
Netradiční předávání vysvěd-
čení. Prvňáčci ZŠ Edvarda Beneše 
na poslední lednový den určitě 
nezapomenou. Pro svá vysvěd-
čení se totiž nevydali do třídy, ale 
do koncertního sálu hudební školy, 
který byl zaplněn jejich rodiči a pří-
buznými. Společně zhlédli pohádku 
Ztracený princ v podání členů škol-
ního dramatického kroužku. Pocity 
herců na pódiu si vyzkoušeli na 
vlastní kůži, když před zraky svých 
blízkých obdrželi první vysvědčení.
Únorové koncerty. V neděli 
10. února od 16 hodin se můžete 
Setkat u cimbálu s lidovou písní. 
Na koncertě budou účinkovat Cim-
bálová muzika Kotci z Frýdlantu 
nad Ostravicí, Chlapecké cimbá-
lové muziky ZUŠ V. Kálika a Chla-
pecký sbor ZŠ Stěbořice. Hostem 
pořadu bude Štěpán Kotek, dlouho-
letý opavský hudebník a zaklada-
tel cimbálové muziky ZUŠ Opava. 
V neděli 24. února se v 16 hodin 
můžete ponořit do kouzelného světa 
opery, operety a muzikálu. Kon-
cert s názvem „Muži nestárnou, ale 
chátrají” se uskuteční k 50. výročí 
vzniku Lidové konzervatoře v Os-
travě. Zazpívají vám absolventi ze 
třídy profesorky Heleny Zemanové 
– Jiří Halama, Karel Kostera a Evžen 
Trupar a jejich přátelé. Oba kon-
certy se uskuteční v sále Minorit-
ského kláštera.
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Radnice ocenila nejlepší žáky roku 2007
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Do prvních tříd se přihlásilo
více dětí, než kolik se hlásilo loni

K lednovému zápisu do prvních 
tříd přišlo 637 budoucích 

prvňáčků. To je zhruba o 40 
víc, než kolik se jich zapsalo 
v loňském roce.

Loni se přišlo zapsat 594 dětí, přičemž ve 
118 případech požádali zákonní zástupci 
o odklad. Z letošních 637 zápisů požá-
dalo o odklad 135 rodičů a zákonných 
zástupců. Podobná čísla se dají čekat 

ještě v příštím roce. Letos poprvé mohli 
rodiče vybírat školy zcela podle vlastního 
uvážení, tedy například podle studijních 
a mimoškolních programů či pověsti. Při 
zápisu už nerozhodovalo, do jakého škol-
ského obvodu budoucí prvňáčci patřili.

Výraznější převis zájmu zaznamenali jen 
na čtyřech školách: Englišově, Otické, 
Kylešovické a Ilji Hurníka. Výrazněji nižší 
počet přihlášených než byla možná kapa-

cita, zaznamenali především na třech 
školách. Na Mařádkově, kde namísto 
88 možných přišlo 61 zájemců, na T. G. 
Masaryka, kde se namísto 90 zapsalo 
45 dětí a na B. Němcové, kde plánovali 
nástup 58 dětí a zapsalo se jich 41.

Shodně nejvyšší zájem byl o zápis na 
Englišovu a do Kylešovic. V obou pří-
padech se přihlásilo 71 budoucích prv-
ňáčků.

Opavská kulturní organizace
rozšíří a zpestří kulturní nabídku města

Kavárenský a klubový život, 
nové výstavy a přednášky, 

alternativní divadelní scéna, 
koncerty či plesy. Nová Opavská 
kulturní organizace (OKO), která 
zahájila od nového roku svou 
činnost, chce rozšířit a zpestřit 
městskou kulturní nabídku 
v mnoha různých směrech.

Organizace funguje jako příspěvková 
organizace a působí v Obecním domě 
(bývalá budova Komerční banky v horní 
části Ostrožné ulice). Jejím hlavním cílem 
je nyní zprovoznění Obecního domu. 
Kromě toho se OKO stará o bývalý Domi-
nikánský klášter na Pekařské ulici (Dům 
umění a kostel sv. Václava se zahradou). 
Do budoucna by se mělo starat ještě 
o Minorit a Kulturní dům Na Rybníčku.

„V Obecním domě bude společenský 
sál pro plesy či koncerty, kavárna s te-
rasou a výhledem do parku, multime-
diální sál pro přednášky či konference, 
výstavní prostory. V těch bude jak stálá 
expozice o historii Opavy, tak populárně 
– naučné tématické výstavy,” konsta-
tuje ředitelka OKO Irena Šindlerová. Pro-
středky na rekonstrukci Obecního domu 
se snaží město získat z dotací Evropské 
unie. Zatím se rekonstrukce odhaduje 
na 60 milionů korun a na její přípravě se 

podílí známý architekt Ivo Klimeš (Horní 
náměstí s koulí, Slezské divadlo apod.).

O provoz kostela sv. Václava se už OKO 
stará naplno. „Přejeme si, aby prostor, 
který byl v minulosti využíván k povzne-
sení ducha ve významu náboženském, 
byl v dnešní době využíván k povzne-
sení ducha v rovině kulturní,” říká kul-
turní dramaturg OKO, známý opavský 
básník a muzikant Jan Kunze. „Vzhledem 
k architektonickým vlastnostem je kostel 
vhodný především k realizaci koncertů 
akustické a vokální hudby; dále varhan-
ním koncertům (chrámové digitální var-
hany) či jako alternativní divadelní scéna 
(díla pro menší počet herců i diváků),” 
upozorňuje Jan Kunze. Zájem o divadelní 

aktivity v kostele projevilo i Slezské diva-
dlo. Kostel sice není typickým výstav-
ním prostorem, ale s částečným využitím 
pro výstavy OKO počítá. Výrazně vzrůstá 
zájem o kostel jakožto o atraktivní místo 
pro uzavírání sňatků.

Bývalý ambit s rajskou zahradou pro-
jde letos na jaře úpravou. Mohl by slou-
žit menším výstavám (např. pro školy) 
a kulturním akcím (v atriu). V příštích 
letech se bude OKO snažit o celkovou 
revitalizaci. Je samozřejmé, že stavební 
úpravy by respektovaly veškeré původní 
architektonické prvky. „Všechny hotové 
projekty, ať už jde o Obecní dům či Dům 
umění, chceme postupně představit 
opavské veřejnosti,” říká ředitelka.

SEŘIZOVAČE A OBSLUHU CNC STROJŮ
Požadavky:

• SŠ/výuční list v oboru strojírenství
• praxe vítána, není však podmínkou

STROJÍRNA Vehovský s.r.o., K Rybníčkům 360, 747 81 Otice
PŘIJME OBCHODNÍHO MANAŽERA
Požadavky:

• VŠ/SŠ ve strojírenském oboru
• aktivně němčina, př. angličtina

Kontakt:    Ing. Miroslav Vehovský         tel.: 553 759 810           fax: 553 759 822           e-mail: info@vehovsky.cz          www.vehovsky.cz

inzerce

SC 72240/1

Jaká bude městská expozice
Integrální součástí Obecního domu se stane 
expozice o dějinách města, dlouho postrádané 
„Městské muzeum”. „Je s podivem, že expo-
zice o dějinách města, které se kdysi hono-
silo funkcí centra českého Slezska, v Opavě 
dosud chyběla,” upozorňuje kurátor expozice 
Michal Petr. „Přejeme si, aby návštěva expozice 
patřila mezi součást návštěvy celého Obec-
ního domu, a preferujeme proto bezbariéro-
vost jak fyzickou, tak psychickou. Věříme, že 
expozice se stane živým zážitkovým prostře-
dím, kde si to své nalezne jak opavský občan, 
tak náhodný turista zdaleka,” sděluje kurá-
tor. Muzeum provede návštěvníka po celé his-

torii města a nejbližším okolí od nejstarších 
počátků osídlení na území města až po bouř-
livé události 20. století. Expozice bude hos-
tit také veliký model města. Výstava o arche-
ologii Opavy připomene návštěvníkům stovky 
i tisíce let pohřbené „poklady”. Přes válečné 
střety a živelné pohromy středověku a raného 
novověku dospěla Opava k významné funkci 
ve státní správě v 19. a 20. století. „Za jednot-
livými exponáty však bude vždy možno vidět 
člověka, opavského měšťana s jeho každoden-
ními radostmi i starostmi. V záměru je rov-
něž pořádat doprovodné přednášky a téma-
tické výstavy a organizovat výukový program 
pro školy, kde nejsou dějiny regionu v běžných 
osnovách,” vysvětluje Michal Petr.
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Město připravuje plány na z
Rozvoj veřejných prostranství, nové kulturní příležitosti, lepší bydlení. To jsou investice, které 
vyžadují velké finanční prostředky. Radnice proto připravuje plán, jak na co nejvíce staveb získat 
dotace. Do plánu mohou svými návrhy přispět i podnikatelé, vzdělávací či neziskové organizace, 
občané.

V první polovině letošního roku 
bude zpracován Integrovaný 

plán rozvoje statutárního města 
Opavy (IPRM). Jde o rozvojový 
dokument, na jehož základě by 
Opava měla mít možnost čerpat 
dotace z Regionálního operačního 
programu. Tento dokument 
se zaměří zejména na téma 
„Přitažlivé město”.

Jde o téma, které je pro rozdělování 
peněz jednoznačně vymezené. Město 
může připravit projekty z těchto oblastí:

• obnova zanedbaných území města pro 
podnikání a služby

• úprava a obnova zanedbaných nebo 
nedostatečně využívaných prostran-
ství

• zvýšení kvality veřejných prostranství
• zvýšení kvality bydlení a veřejných 

služeb
• budování a zvýšení kvality infrastruk-

tury pro kulturu, volný čas nebo ces-
tovní ruch

• ochrana a obnova památek a jejich 
využití pro kulturu, volný čas nebo 
cestovní ruch.

Radnice má už v této chvíli něko-
lik nápadů, se kterými do plánu počítá. 
„Projekty, se kterými se do IPRM počítá, 
jsou např. rekonstrukce budovy Obec-
ního domu, přístavba a rekonstrukce 
kulturního domu „Na Rybníčku”, zlepšení 
technických podmínek činnosti Slez-
ského divadla nebo revitalizace Domini-
kánského kláštera, vč. kostela sv. Vác-
lava,” upozorňuje vedoucí oddělení 
rozvoje města Petr Šnejdar.

O spoluúčast na tvorbě plánu prosí 
veřejnost. „Vyzýváme občany, aby do 
20. 2. 2008 zaslali své návrhy na pro-
jekty, které budou řešit některou z výše 
uvedených oblastí. Dále vyzýváme pod-
nikatele, neziskové organizace, vzdě-
lávací zařízení apod., aby zaslali i pro-
jekty, které by sami mohli v rámci 
daného tématu realizovat, a stát se tak 
partnery při tvorbě a realizaci IPRM. 

O výběru projektů a partnerů bude roz-
hodovat řídící komise IPRM,” konstatuje 
Šnejdar.

Stejným způsobem je možné navrhnout 
i projekty, které řeší jiné oblasti života 
v Opavě. Takové projekty budou brány 
zejména jako náměty na různá zlep-
šení a řídící komise bude dále rozhodo-
vat o jejich dalším využití (třeba v jiném 
integrovaném plánu – viz zvláštní ráme-
ček).

Návrhy lze zaslat elektronicky na 
adresu: rozvoj@opava-city.cz nebo 
je můžete fyzicky vložit do připra-
vené schránky, která bude umístěna na 
podatelně Magistrátu města Opavy. Je 
nutné, aby jednotlivé návrhy měly svůj 
název a stručný popis, a u subjektů, 
které chtějí v rámci IPRM realizovat svůj 
vlastní projekt, popř. se stát i partnery, 
je nutné uvést i název, sídlo a další 
základní údaje o předkladateli a po-
psat cíle a konkrétní měřitelné výsledky 
a dopady daného projektu.

Číslo 2 | únor 2008
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Jak je provázán integrovaný plán se strategickým plánem
Strategický plán města je komplexní a hluboce propracovaný základní dokument. Integrovaný plán vychází ze stra-
tegického plánu a oba dokumenty jsou logicky provázány. Ve strategickém plánu, který byl dokončen na konci minu-
lého roku, je Opava popsána jako významné centrum kulturního a společenského života v kraji. Zároveň se zde ale 
dočteme, že pro kulturní vyžití občanů města nejsou v Opavě dostatečné prostory; ať už z technického nebo reprezen-
tativního hlediska.
V hlavním článku zmiňujeme projekty, které by měly odstranit nedostatky a posílit naše přednosti. Rekonstrukce a pří-
stavba sálu Na Rybníčku, Dominikánského kláštera, vč. kostela sv. Václava, poskytování lepších služeb a komfortněj-
šího prostředí ve Slezském divadle nebo nový Obecní dům se stálou expozicí o Opavě rozšíří možnosti Opavanů se 
setkávat, blíže se seznámit se svým městem, podpoří rozmanitost kulturního života. Dalším efektem by mohlo být oži-
vení v oblasti cestovního ruchu.

Chystá se i zvláštní plán pro 
rozvoj bydlení
Města mohou zpracovat více integrovaných plánů pro různé oblasti. Ani Opava 
nezůstává pozadu a plánuje zpracování Integrovaného plánu pro oblast rozvoje 
bydlení. Také tento dokument by měl být zpracován, abychom měli možnost 
čerpat dotace z evropských fondů. 
Integrovaný plán rozvoje města zaměřený na oblast bydlení musí řešit území 
vybrané obytné zóny, která má minimálně 500 bytů a splňuje další podstatné 
podmínky. Proto se při výběru takové zóny zaměříme zejména na dvě největší 
opavská sídliště: v Kateřinkách a Kylešovicích. Na základě statistického šetření 
pak bude jedno z nich vybráno pro další rozpracování. 
Výsledkem by měl být dokument, který bude obsahovat návrhy projektů obno-
vujících veřejná prostranství, řešících situaci v parkování nebo projekty rekon-
strukcí panelových domů. Realizace vybraných projektů, jako u IPRM pro oblast 
„Přitažlivé město”, samozřejmě záleží na tom, jestli bude takový plán vybrán 
k financování.

Kde se můžete 
dovědět více o IPRM
Pokud vás problematika integrova-
ného plánu rozvoje města zajímá více 
nebo chcete konzultovat své případné 
návrhy a záměry, můžete využít:
• e-mail: rozvoj@opava-city.cz
• telefon: 553 756 355
• osobní schůzku: budova Hlásky, 

2. patro vpravo, oddělení rozvoje 
města, kancelář primátora

• webu města: www.opava-city.cz/iprm
• webu Úřadu Regionální rady: www.

rr-moravskoslezsko.cz (sekce „Roz-
voj statutárních měst”)

• veřejnou prezentaci, o které budete 
včas informováni
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získávání dotací
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Jedním z projektů 
na získání dotace 
by měla být 
i obnova kostela 
sv. Václava.

Foto: Jan Šindler

Rychlý průvodce 
integrovaným plánem
Občané mohou své náměty na projekty zasílat e-mai-
lem na petr.snejdar@opava-city.cz nebo je osobně předat 
do připraveného boxu na podatelně magistrátu v budově 
Hlásky. U boxu a na internetu budou připraveny i formu-
láře, které vám usnadní popis vašich návrhů. Návrhy je 
nutné odevzdat do 20. února 2008.
Podnikatelé, neziskové organizace, vzdělávací zaří-
zení apod. působící v Opavě mohou své návrhy podá-
vat stejným způsobem. Rozdíl nastává pouze v případě, že 
takový subjekt má zájem se na tvorbě IPRM nějakým způ-
sobem podílet. Je možné připojit vlastní projekt nebo se 
podílet na organizační stránce tvorby IPRM. I zde je nutné 
návrhy předat do 20. února 2008 s tím, že bude jasně 
určen projekt (název projektu, popis, přínosy, výstupy), 
bude jasně určen autor navrhovaného projektu (název, 
sídlo, kontakty), popř. bude určeno, jakým způsobem se 
daný subjekt může podílet na tvorbě IPRM.
Projekty budou vybírány podle toho, jak budou v souladu 
s vybraným tématem. Partneři pak budou vybíráni a oslo-
vováni podle podobného klíče.

Proč zpracovat 
integrované plány
Hlavním důvodem, proč je dobré takové plány zpracovat, 
je možnost získat na projekty, uvedené v těchto plánech, 
dotační prostředky. Tyto projekty ale musí mít logickou 
tématickou provázanost s vybraným tématem „Přitažlivé 
město” nebo „Bydlení ve vybrané obytné zóně”. Možnosti 
získat externí finance bude mít Opava díky oběma zamýš-
leným integrovaným plánům, i když samozřejmě tyto 
plány musí být nejdříve vybrány k financování.

Plán může pomoci i projektům, na které se nepodaří zís-
kat peníze přímo. Projekty, které budou v integrovaných 
plánech uvedeny, ale nebudou mít možnost financování, 
mají možnost získat bonifikaci při jejich hodnocení v jiných 
dotačních titulech, což může znamenat poměrně význam-
nou pomoc.

Dalším důvodem, na který nelze zapomenout, je samo-
zřejmě i možnost velice detailně rozpracovat vybraná 
témata, kterých se dotýká již strategický plán. Jde o mož-
nost se ještě více seznámit s danou problematikou.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V minulém čísle Hlásky jsme zveřej-
nili první část seznamu organizací, které 
poskytují sociální a související služby 
v našem městě. Přehled dalších zařízení 
naleznete na této straně. Celkový pře-
hled o sociálních službách získáte také na 
webových stránkách www.opava-city.cz/
komunitni-planovani, včetně informace 
o přípravě nového tištěného katalogu 
sociálních a souvisejících služeb v Opavě.

PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁL-
NÍMI PROBLÉMY
Máte hlad, potřebujete se osprchovat?
Armáda spásy – nízkoprahové denní cen-
trum. Opava, Nákladní 24, tel. 553 712 984, 
socialni@seznam.cz.
Máte problémy s bydlením?
Armáda spásy – Azylový dům a noc-
lehárna pro muže – Samaritán. Opava, 
Nákladní 24, tel. 553 712 984, socialni@se-
znam.cz.
Armáda spásy – Dům pro matky s dětmi. 
Opava, Rybářská 86, tel. 553 714 509, hul-
kova.r@seznam.cz.
ELIM. Opava 5, Rolnická 21A, 
tel. 775 938 070, elimopava@elimopava.cz.
Nemáte práci?
Úřad práce v Opavě. Opava, Bochenkova 
2712/4, tel. 553 608 111.
Magistrát města Opavy. Opava, Bezru-
čovo nám. 14, tel. 553 756 716, jana.borov-
ska@opava-city.cz.
Merkuro Temp, s. r. o. Opava, Pekařská 21, 
tel. 777 779 103, 553 662 920, vilma.dobruso-
va@merkurotemp.cz.
Work service Czech, s. r. o. Opava, Hrnčíř-
ská 1, tel. 553 613 606, 602 119 235, zdenka.
musilova@workservice.cz.
Potřebujete poradit v tíživé situaci?
Charita Opava – Linka důvěry. Opava-
-Jaktař, Přemyslovců 26, tel. 553 616 407, 
736 149 142, 800 120 612 (omezeně), linka.
duvery@charitaopava.cz.
Charita Opava – Občanská poradna. 
Opava, Kylešovská 10, tel. 553 616 437, 
obcanskaporadna@charitaopava.cz.
Charita Opava – Středisko vzá-
jemné pomoci. Opava, Kylešovská 10, 
tel. 553 653 776, svp@charitaopava.cz.
Krizové a kontaktní centrum „Pod 
Slunečníkem”. Opava, Hradecká 16, 
tel. 553 718 487, k.centrum@seznam.cz.
ELIM. Opava 5, Rolnická 21A, 
tel. 775 938 070, elimopava@elimopava.cz.
Občanské sdružení ONŽ, pomoc a po-
radenství pro ženy a dívky – Poradna 
pro ženy a dívky. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 732 067, 605 372 766, opava@porad-
naprozeny.eu.
Probační a mediační služba ČR (stře-
disko Opava). Opava, Olomoucká 8, 
tel. 553 791 497, web: http://www.pmscr.cz.
Magistrát města Opavy. Opava, Bezručovo 
nám. 14, romský poradce, tel. 553 756 736, 
731 144 919, martin.koky@opava-city.cz 
– terénní pracovník pro romskou menšinu, 
553 756 676, 731 144 925, jana.borov-
ska@opava-city.cz.
Bojujete se závislostí?
Krizové a kontaktní centrum „Pod Slu-
nečníkem”. Opava, Hradecká 16, tel.: 
553 718 487, e-mail: k.centrum@seznam.cz.
ELIM. Opava 5, Rolnická 21A, 
tel. 775 938 070, elimopava@elimopava.cz.
EUROTOPIA Opava. Opava, Hradecká 16, 
tel. 553 653 034, opava@eurotopia.cz.
Psychiatrická léčebna v Opavě. Opava, Olo-
moucká 88, tel. 553 695 111, ploba.hlb@-
cims.cz, pl.opava@cmail.cz.

Jste obětí domácího násilí?
Charita Opava – Linka důvěry. Opava-
-Jaktař, Přemyslovců 26, tel. 553 616 407, 
736 149 142, 800 120 612 (omezeně), linka.
duvery@charitaopava.cz.
Krizové a kontaktní centrum „Pod 
Slunečníkem”. Opava, Hradecká 16, 
tel. 553 718 487, k.centrum@seznam.cz.
ELIM. Opava 5, Rolnická 21A, 
tel. 775 938 070, elimopava@elimopava.cz.
Charita Opava – Středisko vzá-
jemné pomoci. Opava, Kylešovská 10, 
tel. 553 653 776, svp@charitaopava.cz.
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a po-
radenství pro ženy a dívky, Poradna 
pro ženy a dívky. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 732 067, 605 372 766, opava@porad-
naprozeny.eu.
Magistrát města Opavy – odd. sociálně-
-právní ochrany dětí. Opava, Bezručovo 
nám. 14, tel. 553 756 742, drahomira.polomi-
kova@opava-city.cz.
Magistrát města Opavy – odbor vnitřních 
věcí – odd. přestupků. Opava, Bezručovo 
nám. 14, tel. 553 756 630, lenka.viktorino-
va@opava-city.cz.
Policie ČR, Okresní ředitelství Opava. 
Opava, Hrnčířská 344/22, tel. 974 737 111, 
krop@mvcr.cz.
Městská policie Opava. Opava, Krnovská 
2860/75A, tel. 553 756 665, mestska.poli-
cie@opava-city.cz.
Vracíte se z ústavní výchovy či výkonu 
trestu?
Magistrát města Opavy – odbor sociálních 
věcí (sociální kurátor). Opava, Bezručovo 
nám. 14, tel. 553 756 748, pavel.zurek@opa-
va-city.cz.
Probační a mediační služba ČR (stře-
disko Opava). Opava, Olomoucká 8, 
tel. 553 791 497, web: http://www.pmscr.cz.
Úřad práce Opava. Opava, Bochenko-
va 2712/4, tel. 553 608 111, petra.ballo-
va@op.mpsv.cz.

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PRO-
BLÉMY
Osoby s duševním onemocněním
Fokus Opava. Opava, Hradecká 16, 
tel. 553 652 433, fokusopava@seznam.cz.
Charita Opava – Chráněné a podporované 
bydlení pro duševně nemocné. Opava, 
Kylešovská 10, tel. 553 770 124, 553 612 780, 
chranene.bydleni@charitaopava.cz.
Integra Opava. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 628 125, 553 650 722, 607 290 509, 
cibulkova.integraopava@seznam.cz.
Občanské sdružení ANIMA Opava. Opa-
va 6, Liptovská 21, tel. 553 734 619, animao-
pava@seznam.cz.
Osoby s mentálním postižením
Charita Opava – Rehabilitační dílny pro 
duševně nemocné a mentálně posti-
žené. Opava-Jaktař, Přemyslovců 26, 
tel. 553 612 780, rd@charitaopava.cz.
Integra Opava. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 628 125, 553 650 722, 607 290 509, 
cibulkova.integraopava@seznam.cz.
Speciálně pedagogické centrum Srdce. 
Opava, Slezského odboje 5, tel. 553 626 092, 
spc.srdce@seznam.cz.
Marianum – příspěvková organizace. 
Opava, Rooseveltova 47, tel. 553 621 284, 
marianum.opava@worldonline.cz.
Sírius – příspěvková organizace. Opava, 
Mánesova 7, tel. 553 711 803, usp.manesova-
opava@centrum.cz.
Osoby se zrakovým a sluchovým posti-
žením
Charita Opava – Dům sv. Cyrila a Meto-

děje pro zrakově postižené. Opava-Vlaš-
tovičky, Marie Dolanské 19, tel. 553 793 401, 
vlastovicky@charitaopava.cz.
Integra Opava. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 628 125, 553 650 722, 607 290 509, 
cibulkova.integraopava@seznam.cz.
KAFIRA, o. s. Opava, Olomoucká 24, 
tel. 553 653 623, info@kafira.cz
O. S. Lorm – společnost pro hluchoslepé. 
Tel. 777 764 195, ostrava@lorm.cz.
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých. Opava, Horní náměstí 47, 
tel. 553 756 175, opava-odbocka@sons.cz.
Vozíčkáři, osoby s tělesným, vnitřním 
a kombinovaným postižením
Centrum pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje. Opava 6, Liptovská 21, 
tel. 553 734 109, czp.opava@volny.cz.
Charita Opava – Chráněné dílny sv. 
Josefa. Opava-Jaktař, Přemyslovců 26, 
tel. 553 612 780, chd@charitaopava.cz.
Charita Opava – Chráněná tech-
nická dílna. Velké Hoštice, Zámecká 68, 
tel. 553 764 057, hostice@charitaopava.cz.
Integra Opava. Opava, Provaznická 2, 
tel. 553 628 125, 553 650 722, 607 290 509, 
cibulkova.integraopava@seznam.cz.
Liga za práva vozíčkářů. Brno, Kounico-
va 42, tel. 541 249 175, 800 100 250, info@-
ligavozic.cz, poradna@ligavozic.cz.
Ostravská organizace vozíčkářů. Ostrava, 
Horymírova 3054/121, tel. 596 786 353, 
oov@seznam.cz.
Unie ROSKA v ČR, ROSKA Opava. Opava 5, 
Zeyerova 14, tel. 553 733 276, roska.opa-
va@centrum.cz.
Sdružení zdravotně postižených v ČR. 
Opava 6, Liptovská 21, tel. 553 734 109, czp.
opava@volny.cz.
Speciálně pedagogické centrum Srdce. 
Opava, Slezského odboje 5, tel. 553 626 092, 
spc.srdce@seznam.cz.
Spolek Nezávislost. Opava, Krnovská 28, 
tel. 553 612 399, sponez@seznam.cz.
Osoby s psychosociálními obtížemi
Krizové a kontaktní centrum „Pod 
Slunečníkem”. Opava, Hradecká 16, 
tel. 553 718 487, k.centrum@seznam.cz.
Občanské sdružení HOLOS. Opava, Čap-
kova 13, tel. 553 615 324, holos@holos.cz.
Osoby se zdravotním postižením
MEDEA – domácí péče Opava, s. r. o. 
Opava, Sušilova 1, tel. 553 611 530, 
777 915 450, medea.opava@worldonline.cz.
Charita Opava – Charitní ošetřovatel-
ská a pečovatelská služba. Opava, Kyle-
šovská 10, tel. 553 623 171, chops@charita-
opava.cz.
Pečovatelská služba OASA Opava, 
o. p. s., Ošetřovatelská a sesterská 
agentura OASA Opava, s. r. o. Raduň, Poš-
tovní 239, tel. 553 796 226, pavla.vculko-
va@agentura-oasa.cz.
Dobrovolnické centrum ELIM OPAVA. 
Opava 5, Rolnická 21a, tel. 775 938 073, 
kubickova@elimopava.cz, www.elimopava.cz 
– nabídka dobrovolnických činností a databáze 
dobrovolníků.
Úřad práce v Opavě. Opava, Bochenko-
va 2712/4, tel. 553 608 111.
Magistrát města Opavy – odd. péče 
o staré a těžce zdravotně postižené 
občany. Opava, Bezručovo nám. 14, 
tel. 553 756 645, michaela.daniskova@opa-
va-city.cz.

Tato akce je spolufinancována EU a MSK.

Seznam organizací poskytujících sociální 
a související služby ve městě Opava
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JAK SE ŽIJE

Vítr a zima. Venku mínus pětadvacet, ve stanu tak čtyři pod nulou. Po několika dnech 
strávených ve výšce sedmi až osmi kilometrů nad mořem horolezci šplhají s výrazným 

kyslíkovým dluhem. Unavení, nevyspalí. Krásu velehor už moc nevnímají; občas si ani 
neuvědomí, kolik udělali kroků – a jestli vůbec nějaké. 

V takovýchto podmínkách zachraňoval Kamil Bortel (43 let) společně s dalšími horolezci zraněného muže. 
Snesli jej z vrcholu osmitisícového Broad Peak do bezpečí. Kamilu Bortelovi přitom omrzly a zčernaly prsty na 
rukou. Mimochodem, tím zachráněným byla horolezecká legenda Artur Hajzer (má například světový primát 
v zimním výstupu na Annapurnu, letos v lednu se pokoušel o zimní prvovýstup na Nanga Parbat). „Měl jsem 
obrovskou radost, když jsme se pak po roce potkali,” říká Kamil Bortel. Na Artura Hajzera narazil při další 
výpravě v Katmandu. „Bylo to příjemné setkání a pořádně jsme jej zapili,” říká s úsměvem Kamil Bortel. 

Kamil Bortel má zatím za sebou 6 velehorských výprav, ta poslední, loňská, byla na nevypočitatelnou K2. Při 
některých došel až na vrchol, někdy se obrátil těsně pod vrcholem. V průběhu celého ledna promítal ve velké 
obřadní síni Knihovny Petra Bezruče fotografie ze čtyř himalájských a karkorumských výprav. Na každou před-
nášku byl sál zaplněný; lidé seděli i na koberci.

Štítinský rodák pracuje jako elektrotechnik. Servisuje manipulační a skladovou techniku. Lezení po skalách 
pro něj nebyl koníček, se kterým by začal od dětství. Do skal začal jezdit, až když překročil dvacítku, před 
tím se věnoval lyžování. „Hodně jsem jezdil extrémní lyžařské disciplíny. Pak jsem ale potkal kamaráda, který 
mě přivedl k lezení. Začali jsme na Kružberku, jezdili na Rabštejn, pak do Tater a do Alp. Na Alpy se dá lézt 
pořád, ale přeci jen, člověk chce vidět ještě větší kopce,” usmívá se. Jeho první výprava začala v roce 1995 – 
s přáteli z bolatického oddílu na nepálskou šestitisícovku Island Peak. „Himaláje buď hned chytnou za srdce, 
anebo vůbec. Mě chytly, a hned jsem si říkal, že se musím vrátit,” říká. „Už jen být v těch horách, zažít atmo-
sféru expedic. Člověk se tam potká se samými dobrými lidmi, s lidmi z celého světa. Všichni táhnou za jeden 
provaz, všichni chtějí v horách odevzdat všechno,” dodává.

Dalších pět let sbíral peníze na další výpravu. Nejde o nic snadného, na jednoho člena expedice vychází 
náklady okolo půl milionu korun. Hodně mu pomáhá Ostroj Hansen Reiders, pomohlo mu i město Opava. Je 
potřeba zaplatit desítky nosičů, kteří nesou zásoby do základního tábora, zaplatit zálohu na vrtulník, kdyby 
se vám v horách něco stalo (musíte dát dopředu 4 až 5 tisíc dolarů, aby se v případě potřeby vrtulník vůbec 
obtěžoval nahodit rotor). A pokud jde o nosiče – stačí, když do jednoho ze sudů dáte o trošku více, než je 
limitních 25 kilo, a vaše zásoby zůstanou ležet při odchodu z tábora přesně tam, kde jste k nim naposledy při-
hodili mokré rukavice.

Když vypráví lezecké historky, dal by se z každé glosy vybudovat samostatný příběh. Jak jim uteklo stádo koz 
a čtrnáct dnů byla výprava bez masa. Jak se s nimi při návratu z nižšího do vyššího tábora utrhla sněhová 
deska, a tak raději nechali fotografickou a filmovou výbavu navždy na vrcholu kopce. Když mluví o tom, co je 
při výpravách nejnáročnější, nemluví o sněhových bouřích či mrazu. „Je to takové mistrovství světa v čekání, 
v trpělivosti,” poznamenává.

Samozřejmě nejčerstvější dojmy má z loňské výpravy na druhou nejvyšší horu světa – K2. Mimo jiné se 
tehdy poprvé napil vody z mrtvoly. Tedy napil nevědomě, při pobytu v základním táboře. Mrtvolu objevil s ka-
marády při přípravě prvního výškového tábora, po ní pak ještě další. „Američani se nás pak přišli zeptat, jestli 
nám nevadí, že jsme tedy v táboře pili vodu z mrtvoly,” směje se. „Byli to lidé tak 15, 20 let po smrti, vysu-
šení jako mumie, vytlačení nad ledovec. Američani byli nakonec trochu rychlejší než my a odtáhli je dřív, ať 
v celém táboře nepijeme vodu z mrtvoly,” dodává.

K vzteku jsou jiné, mnohem menší události. Například – noc před vrcholovým pokusem. Ve stanu vhod-
ném tak pro jednoho a půl člověka se tísní tři lidé. Všichni už jen čekají na výstup. Místa je tak málo, že už 
není ani kam postavit vařič, na kterém se chystá voda na čaj. Horolezci ho tak drží v ruce. Každý chvilku, tak 
dlouho, jak vydrží, a předá ho dalšímu. V takové nadmořské výšce trvá velmi dlouho, než je voda připravená 
k zalití čaje. Vařič projde mnohokrát kolem dokola. Po hodině čekání nakonec voda dojde ke správné teplotě. 
Při závěrečné předávce ale vyklouzne vařič z rukou a – voda je ztracená. „Už jsme ani neměli sílu nadávat,” 
glosuje historku Kamil Bortel.

Výpravu na K2 si velmi chválí. „Hodně dobře jsme si zalezli. Cestu jsme si sami vybudovali.” O závěrečný 
výšlap na vrchol jej ale připravilo pár nešťastných vteřin při rozbalování batohu pod vrcholem. „Ponožky, 
které si člověk celou cestu hlídal, se kutálí dva a půl kilometru dolů a člověk se na to jen dívá,” usmívá se. Na 
K2 by se ale chtěl ještě vrátit a dokončit rozehranou partii. „Svítání v osmi tisících je krásné. Člověk vidí, jak 
je obzor zakulacený, pozoruje hory a slunce a říká si, že si to ještě musí zopakovat,” vypráví.

Další jeho výprava bude na Makalu. Makalu je pátá nejvyšší hora světa (8462 metrů). Je charakteristická str-
mými stěnami a ostrými hřebeny a je jednou z nejobtížněji dosažitelných osmitisícovek (zatím ji nikdo nezdo-
lal v zimě). 

Výpravy Kamila Bortela by se neuskutečnily bez takového rodinného zázemí, jaké má. „Mám velice tolerantní 
manželku. Je to skvělá paní, bez které bych nemohl nikam jezdit. Je to anděl – s ďáblem v těle,” říká. Do 
menších hor společně berou své děti a snaží se jim předat něco ze své lásky k přírodě.

OSOBNOST

Kamil Bortel
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Foto: archiv výprav Kamila Bortela

Kamil Bortel: „Obdivuji, že v Asii platí slovo. 
Když si tam chlapi plácnou, tak to platí. 

Nemluví se tam do větru jako tady.”
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V lednu se v Brně po 
sedmnácté uskutečnil 

největší středoevropský veletrh 
cestovního ruchu s důrazem 
na turistické možnosti 
v regionech České republiky 
– Regiontour 2008. Více než 
36 000 návštěvníků se během 
čtyř dnů mělo možnost seznámit 
s nabídkou historických 
památek, přírodních krás i jiných 
možností strávení volného času. 
Na veletrhu se návštěvníkům 
ukázala i Opava.

Region Opavské Slezsko se veletrhu 
účastnil v rámci stánku Moravskoslez-
ského kraje. Návštěvníkům bylo před-
staveno město Opava a jeho okolí. 

„Největší zájem byl o možnosti cyk-
loturistiky a nabídku volnočasových 
aktivit spojených například s průvod-
covskými službami,” uvedla vedoucí 
Městského informačního centra Eva 
Balarinová.

V doprovodném programu se předsta-
vil Univerzitní klub Slezské univerzity 
a Slezské divadlo. Studentský klub pre-
zentoval především vyjížďky na in-line 
bruslích noční Opavou (Blade nights). 
Také tance na bruslích či rychlý pře-
sun na skákacích botách budily pozor-
nost návštěvníků veletržní haly. Se 
zájmem se setkal i vynikající průřez 
činností Slezského divadla, a to přes 
operetu, balet i operu. „Slezské divadlo 
tak výrazně přispělo k velké poptávce 

po kulturním vyžití v Opavě,” upozornila 
Eva Balarinová.

„Prezentace turistické oblasti Opavské 
Slezsko na veletrhu Regiontour je ide-
ální příležitostí k seznámení se s volnoča-
sovými aktivitami v této oblasti. Je však 
rovněž důležité reagovat na poptávku kli-
entů a prezentovat se především multi-
mediální formou, tedy kvalitními interne-
tovými stránkami a prezentacemi na CD 
a DVD,” shrnuje přání návštěvníků Bala-
rinová. „Domácí i zahraniční turisté rov-
něž stále více po svém příjezdu do des-
tinace vyhledávají turistická informační 
centra, která by v rámci svých služeb 
měla poskytovat širokou nabídku tiště-
ných propagačních materiálů, a to přede-
vším v jazykových mutacích,” dodává.

Opavské Slezsko se opět ukázalo na Regiontouru

Opavská opera získala uznání 
na nejprestižnější české 

scéně. Vyprodané Národní 
divadlo půl hodiny tleskalo jejím 
pěveckým, hereckým a hudebním 
výkonům. Slezské divadlo 
hostovalo v Praze s japonskou 
národní operou Yuzuru.

Opavská opera uvedla Yuzuru v ev-
ropské premiéře loni na podzim, a to 
v rámci Japonských kulturních dnů 
v Opavě. Opera nazpívaná v japonštině 
měla úspěch jak mezi diváky, tak i u di-
vadelních kritiků. Letos v lednu to potvr-
dila i u pražského publika. Byl to fan-
tastický úspěch nejen pro slezskou 

divadelní scénu, ale i pro opavské děti, 
kterých zpívá v opeře okolo dvaceti. 

„Bylo to úžasné. Slyšet víc než osm 
set párů rukou tleskat snad déle než 
půl hodiny. Líbilo se mi, že na předsta-
vení přišli nejen Japonci, ale převážná 
většina byli Češi, kteří měli o operu 
zájem,” uvedl ředitel Slezského diva-
dla Jindřich Pasker. „Když jsem se 
ptal po představení návštěvníků na 
dojmy, všichni mi řekli, že se jim to 
líbilo. Někteří poznamenali, že netušili, 
jak může být japonská opera hezká,” 
dodal. Poznamenal, že výkon Kataríny 
Jordy Kramolišové dojal jednu z diva-
ček v jeho sousedství natolik, že začala 

plakat. „Říkala, že se úplně vžila do její 
role,” poznamenal ředitel.

„Je výjimečné, aby se mimopražská 
operní scéna prezentovala v Praze mimo 
festivalovou sezonu. Je to pro Opavu 
i pro město velmi dobré renomé,” uvedl 
dirigent Jan Snítil. „Jsem rád, že hlasy 
odborníků potvrdily, jak představení ještě 
dozrálo a usadilo se. Když se předsta-
vení věnuje pozornost, tak si udrží stan-
dard i po premiéře, a má šanci ještě jít 
nahoru,” řekl dirigent. „Prokázalo se, jak 
dobře toto dílo působí jak na domácí, tak 
zahraniční publikum; jak krása působí na 
všechny a hudba spojuje národy. Také to 
byla úspěšná zatěžkávací zkouška před 
naší cestou do Japonska,” dodal.

Pražské představení potvrdilo prestiž, 
jakou Japonci opavskému divadelnímu 
provedení přikládali. Podle Jaroslava 
Machovského, referenta zahraničních 
vztahů města Opavy, zněla už na pro-
sincové slavnostní recepci na amba-
sádě z úst japonského velvyslance velmi 
pochvalná slova na operu i celý opav-
ský festival.

Pro Opavu je jen škoda, že se s Yuzuru 
už nemůže zúčastnit pražského festi-
valu operní tvorby. Podmínkou soutěže 
totiž je, že se představení nesmí do té 
doby hrát v Národním divadle. „Nicméně 
chceme představení zahrát ještě v dalších 
velkých českých městech a pokoušíme se 
prorazit i za hranice,” řekl ředitel SD.

Yuzuru si 
získala i pražské 

publikum. Na 
snímku Katarína 

Jorda Kramolišová 
a Michal Vojta. 

Foto: Jan Šindler

Praha tleskala Opavě 
půl hodiny
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Opavští fandové filmového 
umění se mohou těšit od 

11. února do 13. března (vždy 
v pondělí a ve čtvrtek) na 
zajímavou a pestrou kolekci 
filmů nejen ze zlatého fondu 
světové kinematografie, ale také 
úspěšných novinek provázených 
velkou přízní kritiků i diváků.

Podstatou filmové přehlídky Projekt 
100 je od roku 1995 distribuce vždy 
deseti mimořádných a oceňovaných 
filmů, které obohatí dramaturgii a zvý-
razní poslání artkin a filmových klubů 

v České republice a na Slovensku. 
„Také Opavský filmový klub, působící 
nyní v kině Mír, se tradičně připojuje 
k letošnímu (již čtrnáctému) ročníku, 
který proběhne od ledna do května ve 
více než stovce kin,” uvedl městský kul-
turní dramaturg Petr Rotrekl. 

„V Opavě tak budeme moci zhlédnout 
nejen klasická díla Kabinet doktora 
Caligariho z roku 1920, Dalího a Bu-
ñuelova Andaluského psa z roku 1929, 
kterým vstoupil surrealismus do fil-
mového umění, nebo zástupce kine-
matografie 70. let 20. století – Nená-

padný půvab buržoazie, Zabriskie 
Point, Aguirre, hněv Boží, Obrazy sta-
rého světa, ale také kvalitní současné 
snímky Želvy mohou létat, Ty, který 
žiješ, Náměstí Spasitele nebo Nový 
svět,” zve diváky do kina Petr Rotrekl. 
Podrobné informace o jednotlivých fil-
mech naleznete ve Filmových listech, 
které dostanete zdarma v kině Mír, 
v Knihovně Petra Bezruče, v předpro-
deji Sluna nebo Městském informačním 
centru. Informace na webových strán-
kách: www.projekt100.cz. Podrobný 
program opavské přehlídky najdete na 
stránkách kulturního kalendáře.

Filmový Projekt 100 opět v Opavě

Historické i soudobé pohledy na Opavu

lákají návštěvníky muzea
Až do patnáctého února 

nabízí Slezské zemské 
muzeum zajímavé pohledy na 
Opavu. Na město se můžete 
podívat jak očima konce 
16. století, tak i očima dnešních 
fotografů.

Výstava Opava na dobových pohle-
dech zahrnuje třicet šest fotografií 
velkého formátu ze sbírek Slezského 
zemského muzea. „Mezi nimi je napří-
klad Nejstarší dochovaný pohled na 
město Opavu, dřevořez Jana Willen-
berga z roku 1593, kolorovaná mědi-
rytina Pohled na město od jihozápadu 
podle kresby Friedricha B. Wernera 
z roku 1750, litografie J. Jarosche 
podle akvarelu Floriana Maschka 
(r. 1885) podle předlohy ze 2. polo-
viny 18. století s názvem Pohled 
na město od severovýchodu, akva-
rely Franze Biely, opavského stavi-
tele. Od něj můžete na výstavě vidět 
jeho nejstarší dochované dílo, které 
má spojitost s Opavou, a tím je akva-

rel Hradecká 
brána z roku 
1812,” zve 
na výstavu 
Kamila Bind-
rová, vedoucí 
prezentačního 
oddělení SZM. 
Výstava ale 
nabízí i další 
akvarely 
tohoto stavi-
tele a malíře, 
ale také akva-
rely jeho vrs-
tevníka Georga Fritsche. 

Vedle těchto starých pokladů ze sbírek 
SZM se návštěvníkovi nabízí i pohled 
na Opavu současnou. Jde o dvacet 
sedm snímků, které pořídili účastníci 
fotografické soutěže Pohled na sou-
časnou Opavu. Porota složená z foto-
reportérů MF Dnes a zástupců opav-
ské kulturní scény vybrala na první 
místo Imricha Vebera, na druhé místo 

Zuzanu Kickovou a na třetí místo 
Pavla Glogara.

Myšlenku propojení pohledů na sta-
rou a novou podobu Opavy vyzdvihl 
na vernisáži fotografické soutěže 
v úvodním slovu Jindřich Štreit, peda-
gog Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě. Výstavu připravil 
Luděk Wünsch, vedoucí fotografického 
pracoviště SZM.

Pohled na město 
od jihu, barevná 
litografie J. G. 
Bacha podle 
kresby Ferdinanda 
Galkeho, 1. polovi-
na 19. století.

Foto: archiv SZM

Městské informační centrum 
nabízí novou službu: 

individuální prohlídku centra 
města s výkladem, a to 
prostřednictvím audioprůvodce. 
Tento způsob prohlídek patří 
mezi turisticky nejoblíbenější.

Zájemce o procházku městem dostane 
v centru přístroj se zvukovými nahráv-
kami komentujícími jednotlivá zají-
mavá místa prohlídky. „Díky jedno-
duchému ovládání si lidé mohou sami 

vybrat, v jakém pořadí jednotlivá místa 
navštíví,” říká vedoucí centra Eva Bala-
rinová. Celá procházka s plným komen-
tářem zabere asi hodinu. „Součástí 
služby je rovněž zapůjčení orientační 
mapky se zaznačenou prohlídkovou tra-
sou,” dodává Eva Balarinová.

Průvodcovský výklad je k dispozici 
v následujících jazykových mutacích: 
čeština, angličtina, němčina, polština, 
francouzština, španělština a ruš-
tina. Zapůjčení audioprůvodce je zcela 

zdarma. Při zápůjčce je pouze nutné 
uhradit vratnou kauci ve výši 100 Kč za 
1 kus vypůjčeného zařízení. Informační 
centrum má k dispozici 8 kusů tohoto 
audioprůvodce.

Tento projekt byl spolufinancován 
z prostředků Moravskoslezského kraje, 
strukturálních fondů EU prostřednic-
tvím SROP.

Městské informační centrum nabízí audioprůvodce
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OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel./fax: 553 716 551
KRNOV • Soukenická 5 •  mobil: 737 123 132    

www.1realitka.cz • e-mail: 1realitka@1realitka.cz

Ing. Stanislava Veselá, Ing. Ondřej Veselý, 
Pavlína Lichá, Jan Celta, Bc. Kamila Maňásková

Aktuální nabídku najdete na  nebo v našich výlohách.

 Opava Opava Kravaře Gručovice 
 RD 5+1 RD 2x 3+1 RD 3+1 a 4+kk RD 5+1 
 3.200.000 Kč 4.130.000 Kč 3.100.000 Kč 2.750.000 Kč

 Kružberk Slezské Pavlovice Karlovice Holčovice 
 rekreační chata RD 6+1 penzion penzion 
 850.000 Kč 2.990.000 Kč 995.000 Kč 10.875.000 Kč
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  3. 2. 19.00 TESTOSTERON mimo – K
  4. 2. 10.00 LAKOMEC školy – Č
  5. 2.  17.00 POPELKA mimo – PM
  6. 2. 19.00 TESTOSTERON sk. 2 – K
  7. 2. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA ANEB HRY A SNY sk. 6 – K
  8. 2. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA ANEB HRY A SNY  sk. 3 – K
  9. 2. 10.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

– komponovaný pořad sk. D 
10. 2. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

– komponovaný pořad sk. P 
11. 2. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – K
12. 2. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

– komponovaný pořad sk. 1 
13. 2. 18.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. O – OP
14. 2. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

– komponovaný pořad sk. 9 
15. 2.  19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA ANEB HRY A SNY sk. 4 – K
16. 2. 18.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

+ přípitek = slavnostní zahájení 
plesu „THÁLIE A AESKULAP” 
(pokračování plesu je v hotelu Koruna) 

17. 2. 14.00 FERDA MRAVENEC 
 16.30 – hostuje Těšínské divadlo Český Těšín mimo
18. 2. 10.00 AMADEUS školy – HK 
19. 2. 19.00 TESTOSTERON sk. 5 – K
20. 2. 19.00 BLBEC K VEČEŘI uz. předst. – K
22. 2. 18.00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ankety nejúspěšnějších 

sportovců a sportovních kolektivů za rok 2007 
23. 2. 19.00 YUZURU sk. 7 – O
24. 2. 19.00 BLBEC K VEČEŘI mimo – Č
25. 2. 10.00 BLBEC K VEČEŘI školy – Č
26. 2. 18.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. S – OP
27. 2. 19.00 TESTOSTERON sk. M – K
28. 2. 10.00 NAŠI FURIANTI školy – Č
29. 2. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka, HK = 
hudební komedie

KINO MÍR
  4. 2. – 6. 2. 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI 
   – česká komedie
  7. 2.   20.00 KOUZELNÁ ROMANCE 
   – hraný-animovaný rodinný muzikál
  8. 2. – 10. 2. 18.00 KOUZELNÁ ROMANCE 
  8. 2. – 10. 2. 20.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA 
   – historické drama USA
11. 2., 12. 2. 20.00 TĚSNĚ VEDLE – komedie USA
12. 2.  18.00  PAN VČELKA – animovaná pohádka
13. 2.  19.00 KONCERT: RADŮZA. Fenomenální 
   zpěvačka a šansoniérka, 
   multiinstrumentalistka a skladatelka 
   pozoruhodných písní opět v Opavě. 
   Pořádá agentura A.production 
   M. Žižlavského. 
14. 2.  20.00 POSLEDNÍ PLAVKY 
   – česká komedie
15. 2., 16. 2. 20.00 POSLEDNÍ PLAVKY 
18. 2.  20.00 VETŘELEC VS. PREDÁTOR 
   – sci-fi horor USA
19. 2.  18.00 VETŘELEC VS. PREDÁTOR 
  20.00 VETŘELEC VS. PREDÁTOR 
20. 2.   19.00 ROZTOČ TO S PETREM RYCHLÝM
   – kulturní akce
21. 2.  20.00 VÁCLAV – česká tragikomedie
22. 2., 23. 2.  18.00 VÁCLAV
  20.00 VÁCLAV
25. 2.   20.00 ŘÍŠE HRAČEK – rodinná komedie 
26. 2., 27. 2.  18.00 ŘÍŠE HRAČEK
  20.00 ŘÍŠE HRAČEK
28. 2.  20.00 CHYŤTE DOKTORA – komedie ČR
29. 2. – 2. 3. 18.00 CHYŤTE DOKTORA
  20.00 CHYŤTE DOKTORA

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
 4. 2. 17.30 KURS NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ. Kombinace skan-

dinávského psychologického dramatu o mezilidských 
vztazích se sarkasticky černou komedií (Norsko, 2005, 
režie Bård Breien).

PROJEKT „100” 2008: 11. 2. – 13. 3.
11. 2. 17.30 ZABRISKIE POINT. Americká road movie z doby 

vrcholících univerzitních nepokojů konce 60. let (USA, 
1970, režie Michelangelo Antonioni). 

14. 2. 17.00 NOVÝ SVĚT. Poetický příběh lásky na pozadí kolonizo-
vání Nového světa (USA, 2005, režie Terrence Malick).

18. 2. 17.30 TY, KTERÝ ŽIJEŠ. Tragikomedie lidské existence jed-
noho z nejoriginálnějších režisérů současnosti (Švéd-
sko, 2007, režie Roy Andersson).

21. 2. 17.30 NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE + ANDALUSKÝ 

PES. Filmový večer klasiků světové kinematografie 
(Francie 1972, 1929, režie Luis Buñuel).

25. 2. 17.30 AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ. Šílená výprava conquistadora 
Aguirreho do bájného města zlata El Dorada (SRN, 
1972, režie Werner Herzog).

28. 2. 17.30 ŽELVY MOHOU LÉTAT. Odvrácená tvář války, která 
dětská srdce proměňuje v kámen (Irán, Irák, 2004, 
režie Bahman Ghobadi).

 3. 3. 17.30 OBRAZY STARÉHO SVĚTA. V jednom z největších děl 
slovenské kinematografie nacházíme odpovědi na pri-
mární otázky lidské existence (Československo, 1972, 
režie Dušan Hanák). 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

ABONENTNÍ KONCERTY
27. 2. 19.00 OKOUZLENÍ TANCEM – komponovaný pořad členů 

Národního divadla moravskoslezského Ostrava, v němž 
zazní ukázky ze skladeb W. A. Mozarta, J. Suka, P. I. 
Čajkovského a mnoha dalších. VI. Abonentní koncert 
statutárního města Opava a Sdružení pro umění a vý-
chovu Talent. Sněmovní sál minoritského kláštera.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, katerina.gelnaro-
va@opava-city.cz, www.opava-city.cz/komunitni-planovani, nutné pře-
dem ohlásit účast
 5. 2. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI 

PROBLÉMY. Probační a mediační služba ČR (středisko 
Opava), Olomoucká 8.

11. 2.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov a penzion pro důchodce, 
Rolnická 24. 

11. 2. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Středisko integ-
race menšin, Husova 17.

12. 2.  9.00 PÉČE O DĚTI A RODINU. Klub Modrá kočka, Hra-
decká 16.

14. 2. 12.00 PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. 
Domov a penzion pro důchodce, Rolnická 24.

DALŠÍ AKCE MĚSTA
MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 23. 2. – prohlídky města v 11 a 14 
h. spojené s prohlídkou interiéru kostela sv. Václava. Sraz na Horním 
náměstí vždy před začátkem prohlídky. Účast zdarma.

VÝSTAVY
MARIE GŘEŠKOVÁ – PASTELY PRO POTĚŠENÍ. Librex – knihkupec-
tví, Ostrožná 33. Od 4. do 29. 2.
I VE STÁŘÍ SE DÁ TVOŘIT A PŘINÁŠET RADOST. Výstava seniorů – 
p. M. Zikové a jejích přátel. Od 11. 2. do 20. 3. Otevřeno: Po–Pá: 9–11 
a 13–14 h. Charita Opava, denní stacionář pro seniory, Masarykova 39. 
Info: J. Řehulková, 553 710 915, L. Běláková, 608 448 693. 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
ŽIVOT PLNÝ SLUNCE ALEXANDRA BABRAJE. Výstava u příležitosti 
nedožitých narozenin autora. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. 
Vernisáž 7. 2. v 17 h. 
JAROSLAV HAVLÍČEK – „NEBE, KTERÉ ODMĚŇUJE, JE V NÁS...”. 
Převzatá výstava z PNP v Praze. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. 
Od 1. 2.
OPAVA NA DOBOVÝCH POHLEDECH. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Do 15. 2. 
MINIVÝSTAVA – WOLLEMIA NOBILIS. Nejstarší žijící fosílie světa. 
Výstavní síň – skleník.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – notové rukopisy 
v depozitáři. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 29. 2.
MUZEJNÍK, PREPARÁTOR, CESTOVATEL VILÉM BORŮVKA. Výstavní 
síň Arboretum Nový Dvůr. Do 29. 2.
STARÉ ČÍNSKÉ UMĚNÍ – MINIATURNÍ KRAJINY. Výstava rozšířena 
o tři nové objekty. Výstavní síň a exteriéry dendrologické expozice AND. 
NAŠE DUBY. Pohled od fylogeneze dubů do současného zastou-
pení druhů ve středoevropských podmínkách. Arboretum Nový Dvůr – 
výstavní pavilon. 
VÝVOJ PŘÍRODY VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ. SLEZSKO 
V LIDOVÉM UMĚNÍ. EVROPSKÉ UMĚNÍ 14.–18. STOL. ZE SBÍREK 
SZM: I. GOTIKA, II. RENESANCE A BAROKO. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Otevřeno: Út–So: 9–12, 13–16 h., Ne–svátky: 9–12, 
14–16 h. 
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. 
Otevřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h. 
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Otevřeno: denně 
8–16 h. 
EXPOZICE II. SVĚTOVÉ VÁLKY. SKANZEN BOJOVÉ TECHNIKY. Hra-
byně – Památník II. světové války. Expozice po dobu rekonstrukce uza-
vřeny!
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN – DARKOVIČKY. Hlučín – Darkovičky. 
Otevřeno: pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 595 051 110). 
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KRAJEM PETRA BEZRUČE, Ostravice – Srub Petra Bezruče. Otevřeno: 
pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 558 682 356, 553 625 024). 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 2. – 12. 2.  O NEJDELŠÍHO HADA Z JITRNIC, JELIT 

A BUŘTŮ – masopustní soutěž pro ZŠ, MŠ 
a soukromníky. Vyrobte co nejdelšího hada 
ze starých punčoch, podkolenek, vaty, novin 
a třeba i hoblin. Vyhodnocení soutěže 12. 
2. na Horním náměstí v rámci Masopust-
ního reje masek. Nejdelší had bude odměněn 
masopustní odměnou. Info: www.svcopava.
cz, 553 712 821 nebo estetika@svcopava, 
sl. Wenzelová. 

  1. 2. – 29. 2.  KLUBÍČKO V NOVÉM. Pro předem přihlá-
šené MŠ. Přihlášky: 553 712 821 nebo esteti-
ka@svcopava.cz, pí Montagová. 

  2. 2.   ŠKOLA BRUSLENÍ. Další lekce každou So od 
8.30 do 9.30 h. a v Ne od 7.45 do 8.45 h. Pro 
děti od 5-ti let, začátečníky i pokročilé. Teplé 
oblečení a brusle s sebou. Info: provoz.huso-
va@svcopava, 553 623 276, p. Vajda. 

  3. 2. – 9. 2.  ŠÍPKOVÁNÍ S RŮŽENKOU. Jarní prázdniny 
s divadlem. TZ Vesmír Bolatice. Info a při-
hlášky: turistika@svcopava.cz, ds.stek@-
seznam.cz, 553 625 356, p.Kollmann, 
www.svcopava.cz.

  3. 2.  9.00–12.00  MINIZOO. Přijďte se podívat, jak tráví zimu 
zvířátka v minizoo. SVČ Husova 17.

  4. 2. – 8. 2. PO STOPÁCH YETTIHO. Příměstský tábor 
pro děti, cena 100 až 160 Kč dle programu 
na den. SVČ Jaselská 4. Info a přihlášky: 
553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz, 
pí Vajdová. Po: boulování s Yettim – tur-
naj v bowlingu. Út: výlet do Hradce nad Mor. 
– koulování, sáčkování. Plavba za Yettim – 
koupání v bazénu na Belárii. St: exkurze na 
Albertovec – prohlídka stájí, koní nebo Yet-
tiho? Radovánky se zvířátky. Čt: návštěva 
u hasičů, trénink skoku na Yettiho – trampolí-
nování. Pá: pochodový výlet za Yettim na Cvi-
lín a Šelenburk. Přesné info na www.svco-
pava.cz nebo na letácích SVČ. 

  4. a 5. 2.  PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY. 
   9.00–12.00 Pro kolektivy i jednotlivce prohlídka
 13.00–15.00 minizoo s výkladem. Můžete přinést zvířátkům 

něco na zub a nakrmit je. SVČ Husova 17. 
Info a přihlášky: 553 623 276, pí Paclíková. 

  5. 2. 13.00 PRÁZDNINOVÁ MUŠKA. Střelecká soutěž 
pro děti a mládež ze vzduchovek a vzduch. 
pistolí. SVČ Husova 17. Info a přihlášky: 
553 623 276, husova.otp@svcopava.cz, 
p. Kalavský. 

12. 2.  MASOPUST NA NÁMĚSTÍ. Zábavně-poučné 
dopoledne pro předem přihlášené školy a MŠ, 
spojené s vyhlášením soutěže „O nejdelšího 
hada z jitrnic, jelit a buřtů”. Info a přihlášky: 
553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz, pí 
Wenzelová.

14. 2.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE 
ANGLICKÉM. Kategorie IA, IB, pro vítěze šk. 
kol. Přihlášky a info: souteze@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Synková.

17. 2.   9.00–12.00 MINIZOO. Přijďte se podívat, jak tráví zimu 
zvířátka v minizoo. SVČ Husova 17.

17. 2. 15.00 POHÁDKOVÝ KARNEVAL S KOBLÍŽKEM 
A ZVÍŘÁTKY. Tanečky, soutěže, hry a zábava 
pro malé i větší děti a jejich doprovod. KD Na 
Rybníčku. Nejlépe v kostýmech zvířátek. Před-
prodej vstupenek od 1. 2. v SVČ Jaselská 4. 

18. 2.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE 
ANGLICKÉM. Kategorie III, pro vítěze šk. 
kol. Přihlášky a info: souteze@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Synková.

22. 2.  OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE. 
Kategorie O, I, II, III, IV, pro vítěze škol. 
kol. Přihlášky a info: souteze@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Synková. 

22. 2.  OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE WOLKERŮV 
PROSTĚJOV. Pro předem přihlášené zájemce 
od I. ročníků SŠ do data narození 1. 2. 1973. 
Přihlášky a info: do 15. 2., souteze@svco-
pava.cz, pí Synková. 

23. 2.  GT-GOGEN TOUR 2008. 3. závod zimního 
seriálu ve sjezdu na horských kolech. Kal-
várie, Hradec nad Moravicí. 9–11 h. – tré-
nink. 11 h. – začátek 1. kola. Info: prirodove-
da@svcopava.cz, provoz.husova@svcopava.
cz, 553 623 276, p. Kaděrka. 

23. 2.  ODPOLEDNÍ VÝROBA PRO ŠIKOVNÉ. 
Suchá vazba. Připravte svůj domov na jaro 
a udělejte si radost, vlastní nádoby na vazby 
s sebou. Přihlášky a info: do 20. 2., esteti-
ka@svcopava.cz, 553 712 821, pí Montagová.

23. 2.  8.00 SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ. Opavská 
vlaštovka II. SPŠ a SUPŠ, strojnická Opava. 

28. 2.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE 
ANGLICKÉM. Kategorie IIA, IIB, pro vítěze 
šk. kol. Přihlášky a info: souteze@svco-
pava.cz, 553 712 821, pí Synková. 

Na únor připravujeme II. turnus LYŽAŘSKÉ ŠKOLIČKY na Visalá-
jích. Odjezdy každou Ne v 8 h. od LD SVČ Husova 17. Info a přihlášky: 
553 623 276, 604 129 698, voda@svcopava.cz, p. Beneš.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, 
loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek 
Sluna
  3. 2. 10.00 a 16.00 DVANÁCT MĚSÍČKŮ. Klasická národní 

pohádka, pro děti od 4 let. Soubor OPAL LD 
SVČ. LD.

10. 2. 10.00 a 16.00 POHÁDKY ZE SÁČKU. Pohádky pro zábavu 
a poučení, pro děti od 4 let. Soubor Sáček LD 
SVČ. LD.

14. 2. a 28. 2.  19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE... Představení 
DS Siesta LD SVČ pro mládež a dospělé. LD.

17. 2. 10.00 a 16.00 OTESÁNEK. Obnovená premiéra, pro děti od 
5 let. Soubor Štěk LD SVČ. LD. 

24. 2. 10.00 a 16.00 BAJAJA. Teátr V. Marčíka. Komorní předsta-
vení jednoho „šaška” a jeho pěti loutek, pro 
děti od 5 let. LD.

25. 2. 19.00 MYSTÉRIA BUFFA. Teátr V. Marčíka, pro 
mládež a dospělé, předprodej Sluna. LD.

27. 2. – 28. 2. DĚTSKÁ SCÉNA 2008. Přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních kolek-
tivů. Program po uzávěrce přihlášek na www.
svcopava.cz.

ILEGAL BAR
Rybářská 3, Opava, tel.: 776 276 900
16. 2. 20.00 PEPA STREICHL – blues, za které ručí životem. Kon-

cert ostravské bluesové legendy.
23. 2. 20.00 PAN TAU – opavská rocková pecka

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, 
elimopava@elimopava.cz, www.elimopava.cz
14. 2. 16.00 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O DOBROVOL-

NICTVÍ. Prostory Centra Elim Opava.
KLUB SLUNÍČKO pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti – Út, 
Pá: 9–12 h. K dispozici tělocvična, sport. nářadí, hračky, hry. Info: pí 
Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na rodičovské dovolené – Út, Pá: 9–12 
h. V rámci klubu Sluníčko. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – Po, St, Čt: 9–12 
h. Info: pí Weberová, 775 938 072.
KURZY KERAMIKY (volná místa) pro děti i dospělé – Út: děti 15.30–17 
h., dospělí 17.30–19.30 h. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
KROUŽEK AWANA (volná místa) pro školáky 1.–7. tříd . Info: Centrum 
Elim.
SPORTOVNÍ KROUŽKY – florbal a Capoeira. Info: Centrum Elim.
KLUBKO – otevřený klub pro děti ze ZŠ 7–13 let, ve všední dny odpo-
ledne. Info: pí Šmejkalová, 775 938 077.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – vítáme nové dobrovolníky. Info: pí 
Kubíčková, 775 938 073.
ANONYMNÍ PSYCHOLOGICKÁ A PRÁVNÍ PORADNA (na objednání, 
vyjma krizových situací). Info: pí Šmejkalová, 775 938 077.
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ – kontaktní místo pro Sdružení 
českých spotřebitelů. Info: pí Weberová, 775 938 072.
KLUB MOTOUZ – nízkoprahový klub pro mládež 13–19 let. Po, Pá odpo-
ledne. Info: pí Tillová, 775 938 075.
KLUB LEGAL – nízkoprahový klub pro mládež 15–22 let. Ne: 16–18 h., 
18–20 h. – svépomocný kytarový workshop aneb „Jak na to?”. Info: L. 
Menšík, 775 591 986.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA PRO MLÁDEŽ – je vám 14–18 let, máte 
chuť hrát, máte kapelu a nástroje a nemáte kde? Info: M. Stalmach, 
607 735 840, L. Menšík, 775 591 986.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  6. 2. – 8. 2.   JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU OZDM o projektu 

„Hledání židovské historie” v Praze. 
11. 2.   8.00 ZASEDÁNÍ OZDM. Zasedací místnost rady města, 

Magistrát města Opavy. 
od 18. 2.   CHYTNI KAPKU ZA NOHU. Pro MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ. 

Učebna EVVO Areky ZO ČSOP – pro předem objed-
nané. 
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EUROTOPIA OPAVA, O.P.S. – KLUB MODRÁ KOČKA
17. listopadu 6, Opava 6, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia@cz, 
www.eurotopia.cz
KLUB KOŤÁTKO – klub pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou for-
mou seznamují se světem kolem sebe (témata jako lidské tělo, rodina). 
Po–Čt: 12.30–15 h. Info: M. Dostál, 774 063 618.
KLUB MODRÁ KOČKA – nízkoprahové zařízení pro děti do 15-ti let. Vol-
nočasové aktivity a poradenství zdarma (ateliéry, stolní fotbálek, inter-
net, sport). Hradecká 16. Po, Út, Čt: 14–18 h. Info: J. Chmelařová, 
774 883 619, modra_kocka@seznam.cz.
3. 2. – 9. 2.  JAK VYCVIČIT DRAKA. 
  Zimní pobyt pro děti od 10 do 15 let. 
  Travná u Javorníka. 
pondělí 15.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR 
  v klubu Modrá kočka 
čtvrtek 16.00 BUĎ FIT S MODROU KOČKOU. 
  Základy sebeobrany pod dohledem odborníka. 
  Info: M. Dostál, 774 063 618.

KLUB RYBNÍČEK
při o. s. Život a Zdraví – pobočka Opava, Na Rybníčku 60, Opava, 
tel.: 553 610 857, 605 211 414, klub.rybnicek@seznam.cz
KLUB ZDRAVÍ
SHARE HIM – pokračování ve společném setkávání nad dalšími tématy 
studia Bible. Přednáší B. Hyvnarová
  1. 2. 17.00 SPASENÍ
  2. 2. 17.00 2300 VEČERŮ A JITER
  3. 2.  17.00 SOUD
  8. 2.  17.00 ZÁKON, MILOST
  9. 2.  17.00 SOBOTA
10. 2. 17.00 POSELSTVÍ KNIHY DANIEL 7
13. 2.  17.30 KOŽNÍ ALERGIE A PRACÍ PROSTŘEDKY, přednáší 

manželé Tomášovi
15. 2.  17.00 KŘEST
16. 2.   9.00 ZDRAVÍ, DESÁTEK
16. 2.  17.00 SMRT
17. 2.  17.00 1000 LET
22. 2. 17.00 PEKLO
23. 2.  9.00 PROČ CÍRKVE
23. 2. 17.00 PRAVÁ CÍRKEV
24. 2. 17.00 DUCH SVATÝ
26. 2. 17.30 ŠKOLA HROU ANEB ZDRAVÍ JINAK, přednáší J. 

Skřipský
27. 2. 17.30 PROGRAM VÍM, JAK JÍM TM A PROGRAM VYVÁŽE-

NOST ŽIVOTNÍHO STYLU, přednáší manželé Tomášovi
29. 2. 17.00 2. PŘÍCHOD
KLUB PATHFINDER ODDÍL 118 OPAVA (organizace skautského typu)
PO 15.00–17.00 KLUBÍČKO PRO NEJMENŠÍ. Děti ztvárňují 

různými výtvarnými technikami biblické pří-
běhy. Vypráví teta Broňa. 

PO  17.00–18.00 STEZKA PÍSMÁKŮ. Pravidelné studium Bible 
pro děti od 8 do 16 let. 

ČT 16.30–18.00 KLUB PATHFINDER. Schůzky oddílu (hry, 
skautské dovednosti, výlety, sport, zpěv, 
stolní tenis). 

PÁ  15.00–17.00 KLUB DESKOVÝCH HER. Pro každého, kdo si 
chce zahrát klasické deskové hry.

ÚT a PÁ 18.00 BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
17. 2.  VÝLET NA BĚŽKÁCH. Pořádá turistický klub 

HOLOS. Trasa: Nový Dvůr – Sádek – Hlavnice. 
Pro nenáročné. Vedou členové OS HOLOS, ukon-
čeno pobytem na turistické základně Větrný 
mlýn v Hlavnici, občerstvení, sauna.

22. 2. – 24. 2. ŠAMANIKA. Zážitkový seminář holotropního 
dýchání spojený s učením o šamanismu a výro-
bou šamanských masek. Vede doktor M. Hrabá-
nek, žák prof. Grofa. Střední zdravotnická škola, 
Dvořákovy sady 2.

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. Pro ty, kteří mají rádi moderní 
pohyb, latinskoamerické a standardní sportovní tance. Od 6 do 100 let. 
Vždy v Po, Čt, Pá od 15.30 h. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, tel.: 
553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
14. 2. 15.00–18.00 PEDIG – pletení košíku ode dna. Lektor I. 

Uvírová.
28. 2. 15.00–18.00 KURZ DRÁTOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH 

VAJÍČEK. Přijďte si vyrobit velikonoční kraslici 
technikou jemného drátování. Lektor M. Zajíc.

ANDĚLSKÉ STUDIO
Kasárenská 4, Opava, tel.: 776 764 455 (p. Starečková), 
andelskestudio.opava@seznam.cz

  5. 2. 17.30 RODINNÉ, OSOBNOSTNÍ A PRACOVNÍ KONSTE-
LACE – jak na vztahy, aby fungovaly, přednáška spo-
jená s meditací

12. 2. 17.30 MĚSÍČNÍ PYRAMIDA – meditace při svíčkách
16. 2.  RODINNÉ, OSOBNOSTNÍ KONSTELACE – praktický 

seminář s meditacemi (začátek bude upřesněn)
19. 2. 17.30 ROZVOJ OSOBNOSTI POMOCÍ ANDĚLŮ – postupy 

a metody, jak sám sebe rozvíjet pomocí andělských 
sdělení a jejich následování

26. 2. 17.30 POVÍDÁNÍ S ANDĚLY – přednáška spojená s meditací

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
Po, Út, St, Čt: 9–12,15–18 h., Pá: 9–12 h.
ZÁPIS do březnového kurzu cvičení a plavání, vany od 22. 1.
KURZY cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku – školička, 
hudební školička – od 3 měsíců do 4 let. Od 25. 2.
KURZ plavání kojenců, vaničky – od 8 týdnů do 5 měsíců. Od 25. 2.
  5. 2. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící matky
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  5. 2. 15.00–18.00 KRTEK A RÁDIO
12. 2. 15.00–18.00 POHÁDKA BEZ KONCE O KŘEMÍLKOVI 

A VOCHOMŮRKOVI
19. 2.  15.00–18.00 KOCOUR V BOTÁCH
26. 2. 15.00–18.00 KRTEK A MEDVĚDI
DĚTSKÝ KARNEVAL. Pohádka, dovádění, tanec, tombola. Rezervace 
předem: 723 391 163. 23. 2., 24. 2. od 15 do 18 h.
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHYBU S TETOU: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.

KURZY, SOUTĚŽE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 6. 2., 16–17 h. Tel.: 723 391 163, 
Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 6. 2., 17–18 h. Válečkova 16, MC Oasa.
CVIČENÍ PO PORODU – 6. 2., 8.45–10 h. Nutná rezervace předem: 
774 435 340. Válečkova 16, MC Oasa.
VEŘEJNÉ MEDITACE. Po a St od 19.30 h. Centrum buddhismu, Ratiboř-
ská 33.
BŘIŠNÍ TANCE, E. Grambalová. Netradiční odpoledne pro starší dámy, 
tanec s povídáním, břišním tancem, určeno výhradně dámám v důchodo-
vém věku – 1. 3. od 13 do 15 h. Taneční odpoledne pro dívky 14–18 let, 
pro dívky v přechodu do dospělosti (základy břišních a afrických tanců) 
– 1. 3. od 15.30 do 17.30 h., orientální břišní tance pro ženy a dívky, 
pro maminky s miminky v náručí, maminky s dětmi a tanec rodiček pro 
těhotné. Info: 604 214 103, www.tanytany.cz. 
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední kurzy v Opavě v 7 úrovních 
pokročilosti (AJ, NJ, IJ, FJ, RJ, ŠJ) – od 11. 2., individuální kurzy pro jed-
notlivce a firmy – zahájení kdykoli, dvoudenní rychlokurzy v Opavě (8.–
9. 2., 29. 2.–1. 3.), týdenní intenzivní kurz v Luhačovicích (10.–15. 2., 
24.–29. 2.), víkendový konverzační kurz s rodilým mluvčím v Luhačovi-
cích (15.–17. 2.). Rezervace: 553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.
org, www.abeceda.org, Těšínská 30 (areál OMV).
PRIMA LINGUA, S. R. O. – jazyková agentura M. Psotové pořádá jazy-
kové kurzy pro veřejnost (únor–červen), zápis od 18. do 21. 2. od 9 do 
18 h. v kanceláři na ul. Zacpalova 27. Malé skupinky – individuální pří-
stup. Kurzy: AJ pro začátečníky, falešné začátečníky, mírně pokročilé, 
středně pokr., hodně pokr. a konverzaci, zdravotnická AJ pro středně 
pokr. a Business English. Italština začátečníci, mírně pokr. a konverzace. 
Němčina falešní začátečníci a konverzace. Španělština začátečníci, mírně 
pokr. a konverzace. Ruština falešní začátečníci. Denní studium angličtiny 
8–12 h. pro pokročilé. Přihlášky na www.primalingua.cz, info@primalin-
gua.cz, 553 628 689, 777 874 352, Šípková 18.
OSHOVY MEDITACE a energetizační cvičení, muzikoterapie. Vhodné pro 
každého bez rozdílu věku, především pro lidi hodně zaměstnané. Každé 
Út: 18.15–20 h. S sebou volné oblečení nebránící v pohybu, deku. Vede 
mistr přírodní léčby Shanti Plavan. Info: 736 680 278, www.shantipla-
van.blog.cz. Střední zdravotnická škola.
KURZ FOTOGRAFIE pro začínající a mírně pokročilé fotografy – jak 
správně fotografovat, teorie a praktická činnost v ateliéru. Pořádá Foto-
grafický ateliér Turek 23. 2. od 9 do 12 h. a od 13 do 17 h. Přihlášky do 
18. 2. Další kurz pro pokročilé fotografy se uskuteční 29. 3. Přihlášky do 
25. 3. Info: Zacpalova 13, 774 956 556, 607 110 628, Petr.Turek@se-
znam.cz, www.petrturek.cz. 
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ. Každý Čt: 17–19 h., Ne: 
10–12 h. Pořádá Základní kynologická organizace, Městské sady. Info: 
p. Fuchsíková, 603 509 503.
ASTROLOGICKÁ ŠKOLA ANTONÍNA BAUDYŠE. Úvodní kurz 16. 
a 17. 2., ZŠ Mařádkova. Info: K. Gřešková, 777 347 380, www.facili-
tace.com. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  2. 2. 15.15 TOMÁŠ PFEIFFER – přednáška. Budova Minis-

terstva zemědělství, Horní nám. 2. Info: 
596 752 036, www.dub.cz.

  4. 2. 13.00–15.00 BESEDA S PRIMÁTOREM MĚSTA OPAVY – 
ZBYŇKEM STANJUROU. Klub důchodců, Masa-
rykova tř. 25. Pořádá StOpa.

  4. 2. 15.00–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvi-
čení a plavání. Rezervace předem. LRC, Englišo-
va 526.
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  5. 2. 18.30–19.30 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ ŽENY. 
Rezervace předem. Válečkova 16, MC Oasa. 

12. 2. 18.00 BUDDHISMUS V DNEŠNÍM SVĚTĚ. Přednáší R. 
Virt, info: 737 909 420. Centrum Buddhismu Dia-
mantové cesty, Ratibořská 33, Opava.

13. 2.  18.00 MATIČNÍ DISKUSNÍ STŘEDA na téma Krnov – 
město mezi dvěma řekami. O nových dokumen-
tech a historických nálezech bude hovořit V. Blu-
cha. Velký sál Matičního domu, Rybí trh 8. Pořádá 
Matice slezská. 

16. 2.  TAROT – HLEDÁNÍ CESTY. Jednodenní semi-
nář, přednáší V. Juliš. Přihlášky: P. Hauptman-
nová, tel.: 776 599 703, www.vedomisrdce.cz/
klub. Asociace fyzioregenerace, Olomoucká 2, 1. 
patro. 

18. 2. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU podle učení 
B. Gröninga. Info: www.bruno-groening.org, 
553 734 117, 732 518 025. Mendelovo gymná-
zium, Komenského 5 (vchod dvorem – kolem 
budovy vpravo, zadní vchod).

21. 2. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Téma: Iris-
diagnostika, přednáší V. Juliš. Asociace fyziorege-
nerace, Olomoucká 2, 1. patro. Kontakt: M. Nová-
ková, 737 473 226, www.vedomisrdce.cz/klub.

25. 2. 15.00 PO STOPÁCH CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ-
-HUSITSKÉ V NAŠEM REGIONU – beseda 
s L. Svobodovou. Pořádá StOpa. Klub důchodců, 
Masarykova tř. 25.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
10. 2. 16.00 SETKÁNÍ U CIMBÁLU S LIDOVOU PÍSNÍ. Účin-

kují: Cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí, 
vedoucí A. Jílek, D. Kotek, host pořadu Š. Kotek, Chla-
pecké cimbálové muziky ZUŠ V. Kálika Opava, vede R. 
Kubala, Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, vede K. Kostera. 
Pořádá Um. ag. K. Kostera. Sněmovní sál minoritského 
kláštera.

12. 2.    ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2008–2009
8.00–16.00  – Základní škola, Slezského odboje 5, Opava, příspěv-

ková organizace. Proběhne zápis do 1. třídy ZŠ prak-
tické, ZŠ speciální a přípravného stupně ZŠ speciální. 
ZŠ je zařízením poskytujícím základní vzdělání a zá-
kladní vzdělávání dětem s mentálním postižením.

16. 2. 14.30 KRNOVANKA, moravská dechovka. Kino Mír. Pořádá 
ag. MAZEL-M. Masařík. 

23. 2. 16.00 KONCERT A KŘEST CD AKORDEONOVÉHO 
ORCHESTRU „SONG” – vedoucí H. Nosková. Sně-
movní sál minoritského kláštera.

24. 2. 16.00 „MUŽI NESTÁRNOU, ALE CHÁTRAJÍ”. Pojďte s námi 
s dobrou náladou do kouzelného světa opery, operety 
a muzikálu. K 50. výročí vzniku Lidové konzervatoře 
v Ostravě zpívají a vyprávějí absolventi ze třídy prof. H. 
Zemanové – J. Halama, K. Kostera, E. Trupar a jejich 
přátelé T. Kavecká, Z. Mervová a O. Procházková. Kla-
vírní doprovod J. Žídek. Pořádá Um. ag. K. Kostera. 
Sněmovní sál minoritského kláštera.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
 2. 2. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
11. 2. 16.00 1. KOLO MBS – 1. liga
12. 2. 16.00 1. KOLO MBS – 2. liga
13. 2. 17.00 1. KOLO MBS – 3. liga
14. 2. 16.00 1. KOLO MBS – 4. liga
16. 2. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
17. 2. 10.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ 

„RESPOL CUP”. V rámci turnajové série RAKETA cup 
2008.

18. 2. 16.00 2. KOLO MBS – 1. liga
19. 2. 16.00 2. KOLO MBS – 2. liga
20. 2. 17.00 2. KOLO MBS – 3. liga
21. 2. 16.00 2. KOLO MBS – 4. liga
25. 2. 16.00 3. KOLO MBS – 1. liga
26. 2. 16.00 3. KOLO MBS – 2. liga
27. 2. 17.00 3. KOLO MBS – 3. liga
28. 2. 16.00 3. KOLO MBS – 4. liga
VEŘEJNÁ TANČÍRNA SPOLEČENSKÝCH TANCŮ bez omezení věku 
a stupně pokročilosti: 3. 2., 10. 2., 24. 2. od 17 do 20.30 h.

SPORTTOUR 2008
Opavský sportovní pohár – celoroční seriál, 11. ročník. Přihlášky 
možné před každou dílčí soutěží i pro více soutěží, www.sporttour.org, 
tel.: 724 293 910
  2. 2.  SPORTTOUR – BENČPRES – tlak na lavici (1. soutěž 

seriálu). Prezentace do 8.35 h. ZŠ Slavkov.
  9. 2.  SPORTTOUR – SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ – obří slalom 

(2. soutěž seriálu). Upřesnění místa a doby prezentace 
na www.sporttour.org.

16. 2.  SPORTTOUR – BĚH NA LYŽÍCH – volná technika 

(3. soutěž seriálu). Upřesnění místa a doby prezentace 
na www.sporttour.org.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
12. 2.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE VE STOLNÍM TENISE ZŠ. Herna TJ 

Sokol Kateřinky.
12. 2.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ 4.–5. třída Preven-

tan Cup, otevřená kategorie. Určené ZŠ.
13. 2.  OKRSKOVÁ KOLA V BASKETBALU CHLAPCŮ ZŠ. 

Určené ZŠ.
14. 2.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ 4.–5. třída Preven-

tan Cup, kategorie dívek. Určené ZŠ.
14. 2. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE VE ŠPLHU dívek a chlapců, SŠ, 

SOU. MGO.
19. 2.  SEMIFINÁLE V BASKETBALU CHLAPCŮ ZŠ. Určené 

ZŠ.
20. 2.  OKRSKOVÁ KOLA V BASKETBALU DÍVEK ZŠ. 

Určené ZŠ.
21. 2.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ 4.–5. třída Preven-

tan Cup, otevřená kategorie. ZŠ E. Beneše.
22. 2.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ 4.–5. třída Preven-

tan Cup, kategorie dívek. ZŠ E. Beneše.
26. 2.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU DÍVEK ZŠ. ZŠ 

Englišova.
28. 2.  8. 30 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU CHLAPCŮ ZŠ. ZŠ 

Mařádkova.

SPORTOVNÍ AKCE
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL přijímá přihlášky do kurzů 
společenských tanců se zahájením výuky: mládež od září, dospělí od 
října. Tel.: 603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, www.sportper-
fekt.cz. Valentýnský spinning – pro začátečníky a klienty, kteří chtějí 
zhubnout – 16. 2.: 16–17.25 h. Prodloužená Valentýnská spinning jízda 
s Tomášem – 17. 2.: 16–17.25 h. Cvičení pouze pro muže – St: 16.30–
17.25 h. Dětský aerobic 7–11 let – Po a St: 15.30–16.25 h. Dětský aero-
bic 4–6 let – Út: 15.30–16.25 h. Flexi-bar-novinka, vhodné pro začá-
tečníky, starší lidi a lidi s nadváhou – Pá: 16.30–17.25 h. Power yoga 
– Po: 15.30–16.25 h. Pilates – Po: 8–8.55 h., Čt: 8.30–9.35 h., St, Čt, 
Pá: 15.30–16.25 h., Po, Út: 16.30–17.25 h., Út, Čt: 17.30–18.25 h., St: 
18.30–19.25 h., St, Čt: 19.30–20.25 h., Bosu-pilates – Út, Pá: 16.30–
17.25 h., Bosu – Po, Čt: 16.30–17.25 h., Út, St: 18.30–19.25 h., Po, 
St: 16.30–17.25 h., Út, Pá: 18.30–19.25 h., St, Ne: 8.30–9.25 h. Posi-
lovna pouze pro ženy – Po, St: 7–21 h., Út, Čt: 8–21 h., Pá: 7–20 h., So, 
Ne: 8–10 h., Ne: 16–20 h. Sport Perfekt, Na Rybníčku 56. Kick box aero-
bik – Po, Čt: 16.30–17.25 h. Step interval – Po: 18.30–19.25 h. – začá-
tečníci, Út: 16.30–17.25 h., Pá: 17.30–18.25 h. Sport klub Perfekt, Sady 
Svobody 4. Cvičení s V. Macoškovou – Po, Čt (P-class): 18–19 h., (Dance 
aerobic) 19–20 h. Zámecký okruh. Kurzy břišních tanců pro začátečníky, 
leden – březen, St: 17.30 h. Sport klub Perfekt, Sady Svobody. Břišní 
tance děti – Čt: 16.30–17.30 h. Sport Perfekt, Na Rybníčku 56. 
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, info@tenis-
centrumopava.cz, www.teniscentrumopava.cz. Tenisová hala, badmintonová 
hala, venkovní kurty, golf simulátor, sport shop, restaurace, denně 7–24 h. 
BABY CLUB KAČKA, H. Quittková, tel.: 723 391 163, 605 962 095, 
www.babyclub.cz. Zápis do březnového kurzu plavání od 22. 1. Pá – kurz 
plavání dětí od 2 do 4 let, Út – kurz plavání dětí od 2 do 4 let, St – kurz 
plavání dětí od 3 do 4 let, St – kurz plavání dětí bez rodičů 4–7 let. LRC 
Englišova 526.
XIV. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE ZDRAVOTNĚ POSTI-
ŽENÝCH A V. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA GORALČÍKA. 23. 2. v 7.30 
h., zahájení v 9.30 h. Přihlášky nejpozději do 13. 2. na adresu B. Ribka, 
Na Pastvisku 12, Opava 5, tel.: 605 707 382, bohuslav.ribka@quick.cz. 
Pořádá TJ Sokol Kateřinky, oddíl ZPS ve spolupráci s SKV Ostrava. Herna 
stolního tenisu, Fügnerova 10. 
AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido-dojo-opava.cz,
aikido.dojo.opava@seznam.cz. Krnovská 75b (areál bývalých vojenských 
kasáren, budova vedle nového vjezdu, 2. patro). Aikido pro děti od 6-ti 
let – Po, St: 17–17.50 h., aikido pro mládež a dospělé – Po, St: 18–19 
h. Opava-Vlaštovičky (kulturní sál): aikido pro děti od 6-ti let – Út, Čt: 
17.30–18.30 h. Nábor nových členů probíhá na každém tréninku.
KURZY JÓGY, tel.: 732 751 056, joga.opava@centrum.cz, www.joga.
cz/opava. Cvičení proti bolestem kloubů (J. Ryšavý) – od 11. 2. – Po: 
16.30–18 h., ZŠ Mírová. Cvičení pro mladé a mírně pokročilé (P. Hudran) 
– od 11. 2. – Po: 18.30–20 h., ZŠ Mírová. Začátečníci a mírně pokro-
čilí (F. Stanislav) – od 5. 2. – Út: 18.30–20 h., Mateřské centrum Oasa, 
Válečkova. Cvičení proti bolestem páteře (D. Brodíková) – od 13. 2. – St: 
17–18 h., ZŠ Mírová. S sebou volné oblečení a podložku. 
OLYMP INN, 17. listopadu 2. CHI-TONNING – dynamické posilování a pro-
tahování s L. Kudělovou – Po: 16.30–17.25 h. FAT BURNER AEROBIC – s L. 
Kudělovou – Po: 18.30–19.25 h., Čt: 17.30–18.25 h. BODY STYLING – Po, 
Út, Ne: 17.30–18.25 h., Čt: 9.30–10.25 h. POWER JÓGA – Pá: 8.45–9.45 
h., St: 18.30–19.25 h. STEP BODY – St: 19.30–20.25 h. Cvičení pro nastá-
vající maminky – Út: 16.30–17.25 h. KICK BOX+BODY MIX – Út: 18.30–
19.25 h. Street Dance – Čt: 18.30–19.25 h. BOSU – St, Pá: 17.30–18.25 
h., Po: 19.30–20.25 h. Baby aerobic – Út: 14.30–15.25 h. Junior Aerobic – 
15.30–16.25 h. Cvičení pro děti do 3 let s rodiči – Pá: 10–10.50 h.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Vážení čtenáři, únorová křížovka s anekdotou má 
podtitul Čaj pro nemocného. Tři z vás, kteří nám 
zašlou do 15. února správné znění tajenky, získají foto-
grafickou publikaci Opavy. Lístky s řešením zašlete 
na adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo e-mailem: hlas-
ka@opava-city.cz. Můžete je také odevzdat na poda-
telně magistrátu. V tajence únorového sudoku nalez-
nete významnou opavskou historickou budovu.

Text k únorové křížovce: „Hergot, Máňo, co jsi mi 
to dala za hustou černou lepkavou bryndu!” láteří 
nemocný manžel, kterého zmohly únorové plískanice. 
(Pokračování v tajence křížovky.)

Text k sudoku s tajenkou: V Opavě na Rybím trhu 
se nalézá nepříliš výstavní, ale významná budova 
zvaná… (tajenka), památné místo národního uvědo-
mění ve Slezsku. Tento objekt patřil Matici opavské, 
založené roku 1877, která ho vlastnila od roku 1880 až 
do svého zrušení v roce 1948. Býval střediskem čes-
kého kulturního a společenského života v Opavě, bylo 
zde muzeum, knihovna a sídlo českých spolků.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Desetipísmennou tajenku na 
podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 
2,… 9 dosadíme písmena: I, N, M, Ů, T, A, Í, D, Č. 
Tajenku čteme po řádcích.

Správné znění tajenky lednové křížovky zní: 1. ta-

jenka: Do přírody ani krok. 2. tajenka: Lenoši se válí 
dále. Nástěnné kalendáře statutárního města Opavy na 
rok 2008 si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tyto 
opavské výherkyně: Marta Špačková, Alena Štefan-
šichová a Helena Nelibová. Řešení lednového sudoku 
s tajenkou je: 942 753681 = VĚŽ HLÁSKA.

3 1 4 8

9 7

7 2

4 8 3

9 8 1

8 2 3

6 9 5

8 4 7

9 1 2 6 8

Křížovka, sudoku
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Mladý opavský běžec Jakub 
Holuša se na začátku 

roku dostal do společnosti 
nejlepších světových atletů. 
Hned v lednu předvedl 
běžecký výkon, který jej 
vynesl do čela letošních 
světových mužských tabulek.

Ocenění i dobré sportovní výkony. 
Takový je začátek nového roku pro 
Jakuba Holušu. Běžec opavského 
Sokola se stal díky vítězství na juni-
orském mistrovství Evropy nejlep-
ším českým juniorským atletem 
roku. V lednu jej pak ocenili ještě 
sportovní novináři v anketě Nejlep-

ších sportovců ČR. V přímém pře-
nosu České televize získal druhou 
příčku mezi všemi juniory ze všech 
sportovních disciplín. 

Při ocenění nejlepších v pražském 
hotelu Hilton jej porazil jen Ondřej 
Polívka, juniorský mistr světa v mo-
derním pětiboji. Naopak za Kubou 
skončilo několik mistrů světa či 
Evropy, jako například na 3. místě 
Roman Koudelka, juniorský mistr 
světa ve skocích na lyžích.

Jakub však neobjíždí jen společen-
ské akce, ale velmi ostře vstoupil do 
nového roku i svými výkony. Svěře-

nec trenéra Jana Škrabala navázal 
na loňské úspěchy hned při prvním 
letošním halovém startu. V běhu na 
1000 metrů porazil našeho nejlep-
šího běžce posledních let Michala 
Šnebergera a výkonem 2:20,49 
minut se zařadil na 1. místo letoš-
ních světových tabulek v kategorii 
mužů. „Na setinu sekundy stejného 
času dosáhl i Rus Jurij Borzakov-
skij, medailista z olympijských her 
či mistrovství světa. Kubovy výkony 
nezůstaly bez odezvy i u pořadatelů 
velkých evropských mítinků, a tak 
věřím, že o jeho dalších úspěších 
ještě uslyšíme,” říká Jakubův kouč 
Jan Škrabal.

www.nejcinabytek.cz
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Jakub Holuša vede světové tabulky

Opavský střelec byl na stáži v Anglii
Opavský fotbalový klub SFC 
zaznamenal historický průlom. 
Mladý a talentovaný útočník Libor 
Kozák byl pozván na týdenní stáž 
do klubu z nejvyšší anglické fot-
balové soutěže - Portsmouthu. Je 
to poprvé, aby se hráč z Opavy 
dostal do klubového kempu 
v jedné ze tří největších a nejkva-
litnějších fotbalových lig světa.
Kozák strávil v Portsmouthu jeden 
lednový týden. Trénoval s prv-
ním mužstvem, zahrál si v zápase 
proti rezervě West Hamu. V jarní 
části fotbalové sezony by ale měl 
ještě nadále působit v barvách 
Slezanů a v reprezentačním dresu 
mladých českých výběrů.

Opavský fotbalový 
talent Libor Kozák 
(vpravo) byl na 
stáži v Portsmou-
thu.

Foto: Jan Šindler


