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Jak jsou seřízeny semafory
Jsou na vytížených světelných křižovatkách seří-
zeny semafory tak, aby měli chodci na přechá-
zení dostatek času? Odbor dopravy se tímto pro-
blémem zabýval. strana 6

Stěhování magistrátu
V únoru skončilo stěhování magistrátních odborů 
z Bezručova náměstí na Krnovskou. Tento měsíc 
se bude stěhovat dalších pět odborů.
 strana 4

Dvě výstavy ve Slezském muzeu
Ságu o moravských Přemyslovcích a výstavu 
o práci a díle scénografa Alexandra Babraje při-
pravilo na přechod zimy a jara Slezské zemské 
muzeum. Foto: Marcela Feritová. strana 14

Mladá mistryně republiky
Šestnáctiletá Anna Klimundová vyhrála v únoru 
Mistrovství republiky ve squashi v kategorii do 
devatenácti let.
 strana 7

Sportovci roku 2007 ve Slezském 
divadle
Nejúspěšnější sportovci roku 2007 se sešli na 
předávání cen ve Slezském divadle. Na snímku 
desítka nejlepších sportovců z kategorie dospě-
lých.
 strana 24

Venkovský učitel míří do Opavy
Opavský rodák, režisér a scénárista Bohdan 
Sláma přijede do Opavy se slavnostní předpremi-
érou svého nejnovějšího filmu Venkovský učitel. 
V roli učitele uvidíme Pavla Lišku. Foto na titulní 
straně a foto z natáčení filmu: Martin Špelda.
 strany 8–9
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V únoru jsme završili převod větší části bývalých Dukel-
ských kasáren do vlastnictví města. Nyní bychom rádi 
pro město získali i zbývající část areálu. Kasárna jsou 
rozsáhlým komplexem a Opavě dávají velkou příležitost. 
Chceme je co nejlépe využít a vedeme podrobné debaty 
o tom, zda-li by bylo vhodnější se soustředit na nabídku 
vzdělávání, bydlení či lehkého podnikání.

Bez jediné připomínky jsme v zastupitelstvu schvá-
lili plán, komu a na co město přispěje kulturními a spor-
tovními granty. Rozdělili jsme více než 3 miliony korun, 
další statisíce korun budou rozděleny v průběhu roku pro 
sociální organizace a jejich programy pomáhající obča-
nům města. Stejně jako každý rok se budou komise 
a příslušní odborní úředníci zabývat tím, co by se na při-
dělování dotací ještě dalo zlepšit a zjednodušit.

Zastupitelstvo také podpořilo záměr prodejů třinácti 
městských domů. Prodej domů bude dokončen do konce 
volebního období. Tímto považujeme seznam za uza-
vřený a s jeho dalším rozšiřováním ve vedení města 
nepočítáme. Seznam domů, které si město ponechá, 
jsme rozšířili o další tři. Celkově bude město spravovat 
téměř 600 bytů.

Hned na začátku března se bude architektonická komise 
zabývat návrhy na opravu dlouhých a souvislých byto-
vých bloků v centru města. Velkou soutěž na důkladnou 
a moderní proměnu fasád od Horního náměstí k Dolnímu 
a soutěž na novou podobu vnitrobloku u Masařské ulice 
považujeme za důležitou, protože její výsledek bude den 
co den na očích občanům i návštěvníkům města.

Na konci března skončí stěhování magistrátu do nových 
prostor úřednického komplexu v bývalých Vajdových 
kasárnách. Mezi přínosy patří to, že bude možné dojet 
městskou dopravou k často navštěvovaným odborům, 
jako jsou například sociální a živnostenský odbor. U dří-
vějšího působiště na Bezručově náměstí žádná zastávka 
MHD nebyla. Odbory nebyly snadno a rychle dostupné ať 
už z centra či z většiny vzdálenějších částí města.

Jsem velice rád, že v březnu hostíme předpremiéru 
nového filmu Bohdana Slámy. Opavský rodák a dnes 
už uznávaný filmový tvůrce dal Opavě možnost zhléd-
nout jeho nový počin ještě před uvedením v pražských 
kinech, sítí multikin a na světových festivalech. Rád bych 
se zmínil, že nám poděkovala česká ambasáda v Izraeli 
za vynikající hudební výkony pěveckého sboru Domino.

Sportovní úspěchy opav-
ských týmů a klubů utěšeně 
rostou. V únoru si řada mla-
dých talentů přivezla medaile 
z různých mistrovství repub-
liky, např. atletiky či squashe. 
Všechny velké loňské spor-
tovní výsledky jsme si připo-
menuli na předání cen nej-
úspěšnějším sportovcům 
Opavska za rok 2007.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Oddaný cyklista Jaroslav Konečný
Cyklistický matador Jaroslav Konečný slaví sedm-
desát let. Během své sportovní a trenérské kari-
éry dovedl k republikovým medailím řadu mladých 
talentů. strany 12–13
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Kontakt na inzerci
Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
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Přesunem pěti magistrátních 
odborů skončí v březnu velké 

stěhování magistrátu do nového 
úřednického areálu na Krnovské 
ulici. Díky přestěhování bude 
možné vyřídit většinu úředních 
pochůzek na jednom místě. 

Pokud lidé potřebovali postupně obe-
jít například odbor výstavby, hlavního 
architekta, odbor majetku, životního 
prostředí a živnostenský úřad, prošli 
čtyřmi různými budovami ve městě. Teď 
bude možné všechno vyřídit v jednom 
areálu, který je navíc snadno dostupný 
městskou dopravou. „Občan si bude 
moci vyřídit maximum záležitostí s mi-
nimální časovou ztrátou,” říká tajemník 
magistrátu Tomáš Elis.

Aby se lidé v areálu vyznali, nechal 
v něm magistrát připravit přehledný ori-
entační systém. Každého zájemce pro-
vede areálem tak, aby dorazil tam, kam 
potřebuje. Návštěvníkovi budou pomá-
hat barevné rozlišovače, plánky a smě-
rovky.

Jak jsme vás už informovali v minu-
lém čísle, během stěhování jednotli-
vých odborů bude jejich provoz dočasně 
uzavřen. Ihned po přestěhování bude 

možné opět vyřizovat všechny jejich 
úřední záležitosti. „Omlouváme se všem 
občanům za případné komplikace, ale 
snažíme se stěhování co nejvíce urychlit, 
zkrátit prodlevy jen na nutné minimum,” 
znovu zdůraznil tajemník Tomáš Elis.

Co bude možné v areálu 
vyřídit
Výkon státní správy (popř. samo-
správy) na těchto úsecích:
– evidence obyvatel
– občanské průkazy
– cestovní doklady
– státní občanství
– matrika (svatby, úmrtí, narození)
– řidičské průkazy
– evidence vozidel a vše, co s tímto sou-

visí
– dopravní přestupky
– přestupkové řízení
– stavební řízení
– územní plán
– památková péče
– architektura města a územní plánování
– školství
– romský poradce
– obecní živnostenský úřad
– péče o nezaměstnané občany
– péče o staré a těžce zdravotně posti-

žené občany
– péče o rodinu a dítě

– sociálně-právní ochrana dětí
– komunitní plánování
– ochrana ovzduší a nakládání s odpady
– ochrana přírody a krajiny
– ochrana vod a ochrana zem. půdního 

fondu
– správa a evidence budov v majetku 

města
– správa a evidence pozemků v majetku 

města

Kde vyřídit v areálu úřední 
záležitosti
Krnovská 75 – budova A:
– Městská policie Opava
– odbor vnitřních věcí, odd. přestupků
– odbor dopravy, odd. dopravních pře-

stupků (část)

Krnovská 71 – budova B (již využí-
vaná MMO):
– odbor dopravy 
– odbor vnitřních věcí (evidence obyvatel, 

matrika, OP, CD, mimo odd. přestupků)

Krnovská 69 – budova C (nově rekon-
struovaná budova, dříve budova 
Slezského gymnázia):
– odbor sociálních věcí
– odbor majetku města
– odbor školství
– odbor životního prostředí
– odbor hlavního architekta a územního 

plánování
– kancelář tajemníka, odd. havarijního 

a krizového řízení
– odbor výstavby
– odbor obecního živnostenského úřadu
– odbor informatiky
– odbor kontroly (dočasně)
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V březnu skončí stěhování magistrátu

Kalendář dalších stěhování
Odbor hlavního architekta 

a územního plánování:
3.–7. března

Odbor informatiky:
6.–11. března

Odbor životního prostředí:
10.–14. března

Odbor výstavby:
13.–20. března

Odbor majetku města:
21.–27. března

Vzpomínka na výročí narození 
T. G. Masaryka. Statutární město 
Opava srdečně zve všechny Opavany 
na vzpomínkové setkání u příležitosti 
158. výročí narození T. G. Masaryka, 
které se bude konat 7. března v 10 
hodin u Pamětní desky T. G. Masa-
ryka, jež je umístěna na budově Slez-
ské univerzity na Masarykově třídě.
Vlajka pro Tibet. Letos si připomí-
náme již 49. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve Lhase. Opava 
se 10. března jako obvykle připojí 

k této celosvětové akci, a tak z rad-
ničního balkónu opět zavlaje tibetská 
vlajka. 
Nový přístup do objektu katas-
trálního úřadu. Z důvodu rekon-
strukce části budovy Katastrálního 
úřadu v Opavě bude od 3. března pro 
veřejnost otevřen vstup z ulice Masa-
rykovy č. 7. Rekonstrukce bude trvat 
2 měsíce. Úřední hodiny se nemění. 
Rekonstrukce ulice U Cihelny. 
Městská rada zahájila zadávací řízení, 
které povede k celkové rekonstrukci 

ulice U Cihelny. Město chce opravit 
příjezdovou cestu, natáhnout inže-
nýrské sítě (vodovod, kanalizace, ply-
novod). Rodinné domy v této lokalitě 
pak budou na přípojky napojeny. 
Rekonstrukce nádraží skon-
čila. Na konci února skončila čtyřletá 
rekonstrukce nádraží Opava-východ. 
Výpravní budova byla zrestaurována 
a podobá se opavskému nádraží před 
více než sto lety. V nádraží můžete 
vidět malby z konce 19. století. Podle 
přednosty stanice Jiřího Valečka jde 
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v rámci České republiky o unikátní 
nádražní rekonstrukci a v případě maleb 
i restauraci.
Přijímací zkoušky do 6. tříd na ZŠ 
Otická. Ve středu 30. dubna v 8 hodin 
se na ZŠ Otická uskuteční přijímací 
zkoušky do 6. tříd s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů 
(psací a rýsovací potřeby s sebou). 
Žádosti o přijetí budou přijímány do 25. 
dubna. Účastníci okresního kola mate-
matické olympiády a žáci, kteří dosáhli 
v mezinárodní soutěži Klokan 2008 ale-

spoň 80 bodů, budou přijati bez přijí-
macích zkoušek (i v tomto případě je 
nutné vyplnit žádost o přijetí). Infor-
mace získáte na telefonu 553 715 803 
a na www.zsoticka.opava.cz. 
Městská rada schválila program ini-
ciace sociálních projektů na rok 
2008. Rada schválila sociální oblasti, 
které bude město letos finančně pod-
porovat dotacemi. Programové okruhy 
výzvy schválila komise pro komunitní 
plán. Mezi okruhy patří: podpora udr-
žení stávajících sociálních služeb a dal-

ších služeb působících v oblasti sociální 
pomoci; podpora rozvoje sociálních slu-
žeb a dalších služeb působících v ob-
lasti sociální pomoci; podpora zavádění 
standardů kvality zvyšování kvality soci-
álních služeb, služeb v oblasti sociální 
pomoci; zlepšování životních podmínek 
fyzicky i sociálně hendikepovaných osob 
a nepřizpůsobivých. Do programů je 
možné se hlásit v průběhu celého roku. 
Bližší informace získáte u koordinátorky 
komunitního plánu Kateřiny Gelnarové 
nebo na městském webu.

Opava se představuje 
turistům na novém DVD
Letecké záběry na Opavu a další města 
v okolí, pestrý přehled zdejších archi-
tektonických a kulturních památek, 
turistické zajímavosti, tipy na vycházky 
a sportovní vyžití. Město Opava vydalo 
v rámci projektu „Opavské Slezsko – 3 
v 1” na DVD nový film s názvem Opav-
ské Slezsko.
Film je určen především zahranič-
ním turistům, a proto je také zpraco-
ván v polské, anglické, německé, fran-

couzské, španělské a ruské jazykové 
mutaci. Film je průvodcem jak po his-
torii a pamětihodnostech Opavy a okolí, 
tak průvodcem po současném dění a tu-
ristických možnostech. Nabízí krátké 
a čerstvé prostřihy z řady známých kul-
turních akcí a festivalů. Každá z kapitol 
je uvedena krátkou divadelní scénkou.
Město vydalo tisícovku DVD nosičů. 
Film vyrobila společnost Korona 
Media, s.r.o. Akce byla spolufinanco-
vána Evropskou unií a Moravskoslez-
ským krajem. Z tohoto důvodu je dílo 
neprodejné, ale bude možné ho zís-
kat v Městském informačním centru 

při nákupu nad 
300 Kč. 
Na distribuci 
především na 
zahraničních 
veletrzích ces-
tovního ruchu se 
bude spolupo-
dílet Destinační 
management 
Moravskoslez-
ský, o.p.s.

Město uzavřelo návrhy na prodeje městských domů

Třináct nových domů do dalších 
prodejů, téměř šest set bytů 

zůstává pod správou města. 
Takové je konečné rozhodnutí 
zastupitelů ohledně budoucnosti 
městského bytového fondu. 

Seznam domů, které se rozhodlo město 
dále spravovat, jsme vydali v listopa-
dové Hlásce. Jejich výčet rozšířili zastu-
pitelé minulý měsíc ještě o další tři 
domy: Nákladní 24, Krnovská 28 a Kr-
novská 30. V městských domech tak 
zůstává téměř 600 bytů.

Seznam domů, které zastupitelé schvá-
lili k prodeji, je uveden v tabulce. Ve 
více než polovině nově prodávaných 
domů jsou alespoň dva nebytové pro-

story. V jednom případě jsou nebytové 
prostory čtyři. Město bude při prodejích 
těchto domů vycházet ze svých platných 
zásad. Nájemníci mají zaručeno měsíční 
předkupní právo, přičemž cenu nemovi-
tosti určí poptávka trhu. Nově přidané 
domy se budou prodávat postupně, do 
konce volebního období.

Vedení radnice se rozhodlo k prode-
jům za tržní ceny přistoupit na základě 
těchto argumentů: jde o domy v centru 
města a na lukrativních místech, v do-
mech jsou atraktivní nebytové prostory, 
prodej za tržní cenu je principiálně 
stejný, jako když město kupuje nemo-
vitý majetek od svých občanů a pro-
dejem za reálnou sumu chrání město 
zájmy těch, kteří v městských domech 

nebydlí a neměli nikdy možnost si kou-
pit byt za zvýhodněné ceny.

Peníze z prodaných domů půjdou na 
městské investice, městskou dopravu či 
například připravovanou velkou opravu 
fasád městských domů v centru města.

Seznam domů navržených k pro-
deji: Čapkovského 3 (dům byl navr-
žen k prodeji již dříve, nyní jen byl 
přiřazen do aktuálního seznamu), 
Dolní náměstí 2, Dolní náměstí 8, 
Dolní náměstí 10, Dolní náměstí 11, 
Horní náměstí 54, Horní náměstí 62, 
Horní náměstí 63, Hrnčířská 8, Na 
Valech 1, Nákladní 21, Ostrožná 7, 
Ostrožná 9, Pekařská 48.

Začala rekonstrukce Praskovy ulice

Za plného silničního provozu 
začala na konci února 

rekonstrukce Praskovy ulice. 
Postupně se budou opravovat 
zastávky MHD a chodníky.

Podle smlouvy budou opravy trvat devě-
tačtyřicet kalendářních dnů. Stavební 
práce by mohly být prodlouženy jen 
v případě nepříznivých klimatických pod-
mínek. Rekonstrukce probíhá bez sil-
ničních uzávěrek, tedy za plného pro-
vozu. Nanejvýš bude průjezd vozidel 
částečně omezen, a to na dva jízdní 

pruhy. Zastávky MHD na obou stra-
nách ulice fungují i nadále, pouze budou 
podle postupu stavebních úprav dočasně 
poodsunuty o pár desítek metrů. „O pří-
padných omezeních budou včas cestu-
jící informováni na internetových strán-
kách města, popř. dopravního podniku,” 
uvedla vedoucí odboru investic Jana 
Onderková.

Rekonstruovat se budou zálivy zastá-
vek MHD (570 m2). Dnešní vysoké silniční 
obruby se vymění za bezbariérové žulové 
obrubníky „kasselského” typu. Přibudou 

nové konstrukční vrstvy zastávkových 
zálivů, nové dopravní značení (svisle 
i vodorovně), vymění se uliční vpusti. 
Opravy se dočká i 1030 m2 chodníků. Na 
nové chodníky se použije šedá betonová 
dlažba (tryskaná). Parkovací plochy na 
straně blíže k centru města budou kvůli 
větší bezpečnosti provozu zrušeny.

Původně měl mezi zastávkami vznik-
nout ještě nový přechod pro chodce s os-
trůvkem a opatřený semafory. Lidé žijící 
v okolí zastávek ale proti zřízení pře-
chodu protestovali.
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Jak jsou nastaveny semafory 
na rušných opavských 

křižovatkách? Mají chodci 
dostatek času, aby přešli na 
zelenou a neohrozilo je auto, 
které čeká na křižovatce taky na 
zelenou?

V poslední době dostával odbor dopravy 
řadu připomínek občanů, kterým při-
padalo, že semafory na některých kři-
žovatkách nedávají chodcům dostatek 
času na bezpečné přejití. Připadalo jim, 
že se v průběhu přecházení příliš rychle 
přeblikne zelená na červenou. Mezi při-
pomínkované křižovatky patřila napří-
klad jedna z nejvytíženějších, křižovatka 
u nádraží Opava-východ.

„O této problematice jsme podrobně 
jednali s odbornou firmou Patriot Brno, 
která se zabývá programovým nasta-
vením semaforů na komunikacích na 
území města Opavy,” konstatoval Dalibor 
Novotný z odboru dopravy. Podle firmy 
jsou intervaly pro chodce dostatečné 
a bezpečné. „Stávající nastavení režimu 
„volno” pro chodce se na některých kři-
žovatkách může jevit jako nedostatečné. 
Musíme ale vzít v úvahu „vyklizovací 

dobu”, kdy začne při přecházení chodců 
již svítit signál „stůj”, ale vozidlům 
nadále svítí červená,” vysvětluje Dalibor 
Novotný. „Chodci tak mají dostatek času 
na dokončení přecházení, než se stojícím 
vozidlům rozsvítí zelená,” dodává. Pod-
statou je, aby chodec nevcházel na pře-
chod, pokud už svítí červená.

Nastavení semaforů na každé z křižova-
tek musí být co nejlepším kompromisem 

mezi tím, aby se nevytvářely zácpy, auta 
plynule projížděla, a zároveň, aby dosta-
tečné intervaly chránily chodce. „Režim 
jednotlivých semaforů je nastaven tak, 
aby na sebe vzájemně navazovaly na 
dalších křižovatkách a aby byl zajiš-
těn plynulý průjezd vozidel,” říká Dalibor 
Novotný. Další prodloužení současných 
intervalů pro přecházení by se podle něj 
výrazně podepsalo na průjezdnosti vozi-
del celým vnitřním okruhem města.

Mezi nejvytíženější 
přechody patří 
přechod z Praskovy 
k východnímu 
nádraží.

Foto: Jan Šindler

Semafory jsou nastaveny tak,
aby chodce chránily

Opavský magistrát nabízí 
občanům možnost, jak 

se rychle a bez zbytečných 
prodlev dostat k ověřeným 
výpisům z centrálních státních 
registrů. Lidé mohou na 
počkání získat výpis z rejstříku 
trestů, z živnostenského 
a obchodního rejstříku či 
z katastru nemovitostí. Radnice 
se totiž připojila k systému 
Czech POINT, který tyto služby 
zprostředkovává. 

Kde mohou lidé získat jednotlivé 
výpisy:
Živnostenský a obchodní rejstřík 
Na obecním živnostenském úřadě. 
Odbor sídlí v areálu na Krnovské ulici.
Obchodní rejstřík 
Podatelna magistrátu na Hlásce.
Katastr nemovitostí 
Odbor výstavby. Do poloviny března 
bude odbor pracovat v budově Hlásky 
na Horním náměstí. Poté se přestě-
huje do areálu na Krnovské ulici.

Rejstřík trestů 
Oddělení matrik, odbor vnitřních věcí. 
Odbor sídlí v areálu na Krnovské ulici.

Po přestěhování odborů bude možné 
získat všechny výpisy v úředním are-
álu na Krnovské ulici.

Poplatky za výpisy:
Výpis z obchodního a živnostenského 
rejstříku, výpis z katastru nemovitostí
Za první stránku 100 korun, za kaž-
dou další 50 korun.
Výpis z rejstříku trestů
Jednotná suma 50 korun.

Co potřebuje žadatel znát u výpisů 
z Czech POINT:
– V případě výpisu z obchodního a živ-

nostenského rejstříku musí znát IČO.
– U výpisu z katastru nemovitostí 

musí znát katastrální území a číslo 
listu vlastnictví.

– K žádosti o výpis z rejstříku trestů 
potřebuje platný občanský průkaz 
nebo pas.

Englišova v první 
desítce v celostátním 
testu žáků
Základní školu na Englišově předchází 
pověst výborné sportovní školy, která 
sbírá medaile z nejrůznějších klání. Svou 
sílu teď ale výrazně ukázala i v učebních 
disciplínách. V širokém mezinárodním 
testu TIMSS 2007 se škola dostala mezi 
absolutní českou špičku.

Mezinárodní výzkum TIMSS 2007 je pro-
jektem, který zjišťuje znalosti a do-
vednosti žáků osmých ročníků v mate-
matice a přírodovědných předmětech. 
Výzkumu se účastní 62 zemí z celého 
světa a v České republice se ho zúčast-
nilo 147 škol. Minulý měsíc byly zveřej-
něny výsledky České republiky. V mate-
matické části testu se škola umístila na 
devátém místě a v přírodovědné části 
obsadili osmáci z Englišky dokonce místo 
šesté.

V letošním roce byla ZŠ Englišova opět 
vybrána do dalšího srovnávacího projektu 
a zapojí se do nového mezinárodního 
výzkumu PISA. Cílem projektu je zjišťo-
vat a srovnávat čtenářské, matematické 
a přírodovědné vědomosti a dovednosti 
patnáctiletých žáků 66 zemí světa.

Opavský magistrát nabízí 
Czech POINT
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Březnové akční ceny Chevrolet – slevy až 190 000 Kč*!
Pouze v březnu slevy při koupi nového vozu Spark a Aveo až 80 000 Kč!

Spark již od 139 900 Kč

Chevrolet Spark - nejprodávanější vůz ve své třídě v roce 2007

inzerce

SC 810243/3

Chystáte se koupit novou 
chladničku, televizi nebo 

třeba úspornou zářivku? 
A chystáte se zbavit té staré? 
Nevyhazujte ji, prosím, do 
popelnic, ale vraťte ji výrobci 
nebo alespoň do sběrných dvorů.

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí 
a nástroje již nejsou podle zákona odpa-
dem, ale zpětně odebíraným elektroza-
řízením. Tedy alespoň pokud jsou celé, 
nerozmontované. A tyto staré spotřebiče 
se dají vrátit. „Změnou zákona o odpa-
dech byla výrobcům elektrických a elek-

tronických zařízení, jako jsou zářivky, 
úsporky, televize, fény, ledničky, počí-
tače a další zařízení, stanovena nová 
povinnost – zajistit a také financo-
vat zpětný odběr a zpracování použi-
tých elektrozařízení,” vysvětluje vedoucí 
městského oddělení ochrany ovzduší 
a nakládání s odpady Albert Červeň. 
To znamená, že lidé za recyklaci nijak 
neplatí, jen musí starý spotřebič přinést 
(poplatky za recyklaci jsou zahrnuty už 
v kupní ceně nových spotřebičů).

Pokud někdo starý spotřebič demon-
tuje sám, musí pak město platit za 

jeho likvidaci, což zvyšuje náklady na 
svoz a manipulaci s městským odpa-
dem. „Navíc v případě neodborné 
demontáže chladících zařízení dochází 
k úniku freonů a tím se podílíme na 
ničení ozónové vrstvy. Podobně platí, 
že případný únik rtuti ze zářivek má 
negativní vliv na zdraví,” vysvětluje 
Červeň. „Každý, kdo odevzdá třeba jen 
jednu nefunkční zářivku v místě zpět-
ného odběru (sběrné dvory) nebo při 
nákupu nového výrobku přímo v pro-
dejně, přispěje k ochraně životního 
prostředí,” uzavírá prosbu Albert Čer-
veň.

Životní prostředí prosí:
vracejte staré elektrospotřebiče

Žáci ZŠ E. Beneše mistry repub-
liky. Obrovský a několikanásobný 
úspěch slavili žáci ZŠ Edvarda 
Beneše, kteří se účastnili lednového 
republikového finále plavecké sou-
těže základních škol v Roudnici nad 
Labem. Největšího úspěchu v soutěži 
jednotlivců dosáhl Petr Wagner, který 
si v závodech na 50 m volným způso-
bem doplaval pro titul mistra repub-
liky. V disciplíně 50 m znak se na 
bronzové příčce umístil Dan Sláma. 
Chlapecké družstvo si v závodech 
štafet na 6x50 m volným způsobem 
doplavalo pro zlaté medaile. Cel-

kově se ve IV. kategorii (8.–9. třídy) 
umístil tým chlapců na třetím a tým 
dívek na sedmém místě. Na snímku 
zleva: Renáta Holaňová – vedoucí 
družstev, Jan Krajíček, Petr Wag-
ner, Matěj Semera, Dan Sláma, Jan 
Novák, Tomáš Langer. Foto: archiv 
ZŠ E. Beneše
Atleti opavského Sokola dovezli 
z mistrovství 10 medailí. Deset 
medailí dovezli z halového mistrov-
ství ČR v pražské Stromovce atleti 
opavského Sokola. Opavské naděje 
válely i bez velkých hvězd Jakuba 
Holuši a Jana Kudličky, kteří již star-
tují v kategorii dospělých. Největším 
sběračem cenných kovů celého mis-
trovství se stala juniorka Lucie Ond-
raschková, která dokázala zvítězit 
v pětiboji a trojskoku, na 60 m pře-
kážek získala stříbro a svou obdivu-
hodnou sbírku doplnila dvěma bronzy 
ve skoku dalekém a skoku vysokém. 
Titul přidala i další naděje na letoš-
ním mistrovství světa, zkušený Petr 
Vaněk, vítěz na 400 m. Další junior-
ské medaile získali Jakubova sestra 

Karolína Holušová (1500 m) a Li-
bor Hudeczek (skok do dálky). V do-
rostenecké kategorii se v nejlepším 
světle ukázali svěřenci Jiřího Lesáka. 
Ve skoku o tyči zvítězil Jakub Šime-
ček a Petra Kozelková.
Opavanka mistryní republiky 
juniorů ve squashi. V první tře-
tině února proběhlo v Praze Mistrov-
ství republiky juniorů ve squashi. 
Anna Klimundová z AB Squash clubu 
Opava na něm zazářila hned dva-
krát. Ačkoli je Anně teprve šestnáct, 
získala titul Mistryně ČR juniorů ve 
squashi v nejvyšší kategorii devate-
náctiletých a v kategorii sedmnácti-
letých. Své soupeřky přehrála s pře-
hledem během tří setů shodně 3/0. 
Úspěšní byli i ostatní z AB Squash 
clubu Opava, když obsadili tři třetí 
místa – Hana Makovická G15, Karo-
lína Holínková G13, Petr Paleta G15 
a 4. místo Terezka Mekbibová G11.
Miss aerobik tour 2008. 13. ročník 
postupového kola známé celostátní 
soutěže proběhne 8. 3. od 10 hodin 
ve Víceúčelové hale Opava.
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Opava vítá předpremiéru V
Je zcela výjimečné, aby se v Opavě konala světová filmová předpremiéra snímku od režiséra 
a scénáristy, jehož jméno jsme mohli slýchat při udílení cen na prestižních světových filmových 
festivalech. Bohdan Sláma ale stál o to, aby svůj nejnovější film mohl nejdříve ukázat ve městě, ze 
kterého pochází.

Dvouhodinový snímek 
Venkovský učitel se začne 

v české distribuci promítat od 
20. března. V Opavě jej ale diváci 
uvidí už 6. března. Na promítání 
v kině Mír přijede kromě režiséra 
i herec Pavel Liška a řada dalších 
aktérů. „Těším se na projekci, 
všichni jsme napnutí, jak se film 
bude líbit, je to opravdu první 
projekce Venkovského učitele 
pro veřejnost,” říká druhý režisér 
filmu Karel Bezděk.

„Přál jsem si, aby premiéra byla v Opavě 
a produkční mi vyšli vstříc,” říká režisér 
Bohdan Sláma. „Přeju tomu filmu, aby 
se líbil, a jinak uvidíme,” dodává. Minulý 
snímek Bohdana Slámy Štěstí měl mezi 
českými i zahraničními diváky a kritiky 
výrazný ohlas. Na domácím poli získal 
sedm Českých lvů, na zahraničním napří-
klad hlavní cenu v San Sebastianu. 

Pro vytvoření silného snímku nebylo nutné 
křečovitě překračovat filmovou formu, 
skládat a míchat šokující výrazové prvky, 
prudce stříhat. Stačil dobrý a srozumitelný 
příběh, vyprávěný poměrně jednoduchým 
způsobem a s poutavými, obohacujícími 
filmovými obrazy. K tomu dobře vybraní 
herci a jejich herecké výkony. 

Už teď někteří z filmových znalců odha-
dují, že Venkovský učitel se ve světě 
neztratí. „Venkovský učitel má podle mne 
velmi dobře nastartováno,” říká filmový 
publicista a bývalý dlouholetý šéf Opav-
ského filmového klubu Miroslav Bein-
hauer, který sledoval marketingovou 
kampaň na nedávném filmovém festivalu 
v Berlíně (více viz Bohdan Sláma opav-
skýma filmovýma očima).

Venkovský učitel má nejen co říci fil-
movými prostředky, ale má oporu i ve 
schopné distribuci a produkci. Vznikl 
v česko-německo-francouzské koprodukci 
a v zahraničí jej zastupuje společnost 
Wild Bunch, distributor loňského vítěz-
ného filmu v Cannes. 

O čem nový příběh Bohdana Slámy 
vypráví? Film Venkovský učitel vstu-
puje do kin se sloganem „Každý někoho 
potřebuje”. Filmové vyprávění se sou-
středí na osudy tří hlavních hrdinů – Uči-
tele, Marie a Chlapce – jejichž setkání 
rozpoutá velký příběh lásky, přátelství 
a odpuštění. 

Učitel (Pavel Liška) opouští gymnázium 
a rodiče (Zuzana Kronerová a Miroslav 
Krobot) v hlavním městě a přichází učit 
na venkovskou školu, aby tak zapomněl 
na nevydařené milostné vztahy a na-
šel znovu sám sebe. Postupně získává 
důvěru místních lidí. Jednou z nich je 
svérázná statkářka Marie (Zuzana Byd-
žovská) a Chlapec, její sedmnáctiletý syn 
(Ladislav Šedivý). Po této expozici čeká 
hlavní aktéry vpád „krysy přestrojené za 
kamaráda”, konfrontace a příběh se bude 
rozvíjet v mnohovrstevnatých dimenzích.

S výběrem herce pro roli Učitele měl 
Bohdan Sláma poměrně jasno. „Pro mě 
byla obrovská výhoda, že jsme se s Pav-
lem Liškou poznali na filmu Divoké včely, 
kde hrál parodii na vesnického frajera 

číslo 1. Uvědomil jsem si, že má daleko 
větší herecké možnosti. Potom jsem pro 
Pavla napsal roli Toníka ve Štěstí,” říká 
Bohdan Sláma. „Ta postava umožnila 
prohloubit, v čem jsme započali. Záro-
veň jsme se chtěli více dotknout něžností 
a životního prožitku a Pavel dostal příleži-
tost si to zahrát,” upřesňuje Sláma.

„Na herce myslím už při psaní scénáře, 
umožňuje mi to představit si, jak by 
tu postavu zahráli,” říká Sláma. Napří-
klad Marek Daniel, který ve filmu hraje 
postavu Přítele, a učitelova matka – 
herečka Zuzana Kronerová – hrají taky 
v Divokých včelách a Štěstí. „Jsou to 
fantastičtí herci a hodnotní lidé, kteří 
dokážou dát postavám i na malé ploše 
hloubku, a splní tím funkci dramatické 
postavy,” míní Sláma.

Svůj druhý film – Divoké včely – natá-
čel Bohdan Sláma daleko Opavy, na syro-
vém Bruntálsku. Pro Štěstí si vybral bez-
útěšné Mostecko. V případě Venkovského 
učitele výrazně změnil prostředí a zvo-
lil si půvabnou vesničku Radobytce u Mi-
rotic v jižních Čechách. Film se natáčel ve 
dvou částech – letní část probíhala v již-
ních Čechách od půlky června do konce 
července 2007, podzimní část pak na 
přelomu září a října v Praze a Německu.

Režisér o svém filmu
Následujících řádků se vyvarujte, pokud 
nechcete vědět, jaké zápletky hrají ve 
filmu důležitou roli!

„Jsou tam tři hlavní postavy, každá má 
ve svém životě nějakou trhlinu. Marie se 
zamiluje do Učitele, Učitel se zamiluje 
do jejího syna, kterému zas dá košem 
jeho první láska, a v tomto řetězení neo-
pětovaných lásek nemají naše postavy 
šanci najít plnohodnotný milostný vztah 
a s tím se musí vyrovnat. Láska má 
mnoho podob, tolik podob, kolik je lidí, 
a každý kousek vztahu jednoho člo-
věka k druhému má svou absolutní hod-
notu. Naše postavy nenajdou lásku, ale 
najdou hluboké přátelství. Aby k tomu 
mohly dospět, musí být schopny odpus-
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Bohdan Sláma (1967)
V roce 1997 ukončil studium na 
katedře hrané režie na pražské FAMU 
absolventským filmem Akáty bílé. Jeho 
debut Divoké včely získal v roce 2001 
hlavní cenu Tiger Award na filmovém 
festivalu v Rotterdamu. Film Štěstí 
obdržel cenu pro nejlepší film a nej-
lepší herečku na MFF v San Sebastianu 
v roce 2005; Česká filmová a televizní 
akademie udělila filmu cenu Český lev 
v sedmi kategoriích, včetně ceny za 
nejlepší film, scénář a režii. 
Filmografie:
Štěstí (2005)
Divoké včely (2001)
Akáty bílé (1996), absolventský film

Slavnostní 
předpremiéra v Opavě

6. března, kino Mír, 19 hodin
Promítání se zúčastní delegace, která 
přijede ve složení: Pavel Liška (Uči-

tel), Marek Daniel (Přítel), Tereza Voříš-
ková (Beruška), Zuzana Kronerová 

(Matka učitele), Bohdan Sláma (režisér), 
Diviš Marek (kameraman), Karel Bezděk 
(druhý režisér), Radim Filipec (asistent 
režie), Martin Mička (výtvarník filmu), 

Iva Rašková (kostymérka), Štěpán Rusín 
(člen souboru Krása).
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tit. Schopnost odpuštění považuji za nej-
větší vynález člověka. Schopnost odpuš-
tění pomáhá obnovovat víru ve smysl 
života,” popisuje myšlenky filmu Bohdan 
Sláma.

„Snažili jsme se natočit film o intim-
ních lidských věcech, a ty jsou podobné 
všude, kde žijou lidi. Neopětovaná láska 
bolí ve všech nadmořských výškách, 
zeměpisných šířkách i délkách, všude bolí 
stejně,” dodává. 

Ve Venkovském učiteli Sláma tro-
chu změnil tempo své filmové řeči. Od 
počátku práce na scénáři jsem se snažil 
najít co nejpřesnější model vyprávění, jít 
jen po jádrových scénách, nedělat žádné 
kličky a odbočky,” konstatuje.

Klíčová pro něj byla scéna, ve které neo-
dolá své touze, poruší tabu a pokusí se 
o fyzický kontakt s Chlapcem, který usnul 
v jeho blízkosti. „Uvědomoval jsem si, 
že ten film stojí a padá s touhle scénou. 
Kdyby byla tahle scéna blbě udělaná, tak 
je ten film špatný a nic by jej nezachrá-
nilo. Když jsme tuhle scénu natočili, zažil 
jsem obrovský pocit úlevy, protože ta 
scéna je přesvědčivá, něžná a krutá záro-
veň,” uzavírá režisér.

Vlevo nahoře:
Režisérův 
neherecký objev 
Ladislav Šedivý 
s herečkou Terezou 
Voříškovou.

Vlevo dole:
Dvě ze tří hlavních 
postav: Učitel 
a Marie.

Vpravo nahoře:
Bohdan Sláma 
při natáčení 
s herci Ladislavem 
Šedivým a Pavlem 
Liškou.

Vpravo dole:
Bohdan Sláma na 
place se Zuzanou 
Bydžovskou.

Foto: Martin 
Špelda

Bohdan Sláma opavskýma 
filmovýma očima
Jak vidí filmy a roli Bohdana Slámy 
v české kinematografii Opavané, pro 
které je film důležitou součástí jejich 
životů?
Miroslav Beinhauer, filmový publi-
cista, dlouholetý šéf Opavského fil-
mového klubu
Bohdan Sláma jde od začátku své pro-
fesionální dráhy skromnou nevyšlapa-
nou poetizující stopou, a ta zůstává čím 
dál tím víc viditelná. Matně si vzpomí-
nám, že při mém prvním setkání s tímto 
umělcem jsem měl pocit, že se čas 
zastavil a jugoslávská nová vlna stále 
pokračuje. Ale to jen Bohdan Sláma kla-
mal svým zevnějškem. Producírovat 
se po červeném koberci v manšestro-
vém sáčku je nevšední zážitek každého 
festivalu. Nejen v San Sebastianu. Tím 
si ale tvůrce získá daleko víc sympa-
tií než uspořádáním opulentního večírku. 
Finanční energii věnuje (a to správně) 
do realizace filmů, a je to ve výsledku 
poznat. Má i štěstí na dobré spolupra-
covníky, ale za rozhodujícího považuji 

muže v pozadí – producenta Pavla Str-
nada. Prodat dobrý film není až tak 
velké umění, ale sehnat finance na 
něco, co se nachází zatím v hlavě jedné 
osoby, je velmi těžké. Venkovský uči-
tel má podle mne velmi dobře nastarto-
váno. Už teď (únor 2008) se prodává na 
filmovém trhu v Berlíně, kde ve stylo-
vém kubánském bunkru dominuje ang-
lický plakát k filmu Country teacher. 
Zájem roste a já si přeji, aby kulmino-
val opět Zlatým něčím. A právě u to-
hoto filmu se určitě potvrdí tendence 
posledních let, že publikum má nejradši 
domácí kinematografii. 
Jiří Siostrzonek, pedagog Institutu 
tvůrčí fotografie v Opavě, bývalý šéf 
Opavského filmového klubu
Bohdan Sláma patří mezi solitéry české 
kinematografie. Filmy, které Bohdan točí, 
vypovídají o jeho způsobu vnímání a re-
flektování světa. Domnívám se, že silné 
filmy může točit jen tvůrce, který má co 
sdělit a navíc ví jak. Bohdan je bezpo-
chyby velmi kultivovaný a citlivý člověk 
a z jeho filmů je to znát. Věřím jeho fil-
mům, protože jsem v nich necítil mani-
pulaci a kalkul s divákem. Jeho filmy mě 

dovedou emocionálně otevřít, Bohdan 
mě ve filmech dojímá, jemně rozesmívá. 
Všednost a každodennost v jeho filmech 
má opar okouzlení, ať se jedná o radost 
nebo smutek. Bohdan Sláma naštěstí 
nikdy nenatočí film na objednávku, film, 
za kterým si nebude stát. 
Petr Rotrekl, dramaturg kulturních 
akcí města, Opavský filmový klub
Podtitul nového filmu Venkovský učitel 
je „Každý někoho potřebujeme”. A fil-
moví diváci zase potřebují filmy Boh-
dana Slámy, které jsou o tak prostých 
a přitom nejdůležitějších věcech lidské 
existence, jako je hledání lásky, přátel-
ství, porozumění a víra ve smysl pozem-
ského bytí. A ve dvou předcházejících 
filmech Divoké včely a Štěstí se to Boh-
danovi nadmíru podařilo tak, že oslovil 
nejen diváky i kritiky domácí, ale dovezl 
si zaslouženě i několik zahraničních fes-
tivalových cen, a to je pro současný 
český film zcela výjimečné. Přeji mu 
tedy na jeho nelehké, pokorné a sou-
středěné cestě filmového solitéra mnoho 
dalších úspěchů a přízeň filmových 
diváků, kteří chtějí sledovat „opravdové” 
filmové umění. 
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SPORTOVNÍ A KULTURNÍ GRANTY

Více než 3 miliony korun rozdělili zastupitelé na 
únorovém zasedání mezi žadatele o městské 

granty. O peníze se ucházeli sportovci, sportovní 
oddíly, pořadatelé kulturních akcí či umělci.

Všechny žádosti posuzovaly postupně jednotlivé odbory 
magistrátu, kulturní a sportovní komise a městská rada. 

Nakonec návrh projednali zastupitelé. Přinášíme vám přehled 
všech úspěšných žadatelů, včetně částek, které získali.

V letošním roce se už nehodnotily v jednom společném 
balíku sportovní, kulturní a sociální granty, ale pouze kulturní 
a sportovní příspěvky. Peníze na podporu v sociální oblasti 
nyní město dává v rámci samostatného programu. 

Město rozdělovalo sportovní a kulturní granty

PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ – 1 385 000 Kč
FK Slavia Opava Pravidelná sportovní činnost zaměřená především na děti a mládež 200 000 Kč
Sportovní klub p.e.m.a. Opava Sportovní činnost S.k. p.e.m.a. Opava 2008 150 000 Kč
Street hockey club Opava Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže hokejbalu 200 000 Kč
Sportovní klub Jantar Opava, Tenisový oddíl Witzen-
mann Opava Juniorský tenis TO Witzenmann Opava 100 000 Kč

Jezdecký klub Opava-Kateřinky Juniorské skokové družstvo 150 000 Kč
HC Slezan Opava – družstvo ženského hokeje Podpora pravidelné činnosti a vybavení družstva ženského ledního hokeje 110 000 Kč

Kánoe klub Opava Podpora zaměřená ke zdokonalování a rozšiřování pravidelné sportovní činnosti 
žákovských a dorosteneckých družstev 100 000 Kč

TJ Sokol Zlatníky Podpora pravidelné sportovní činnosti 40 000 Kč
Sportovně střelecký klub Ostroj Opava Pravidelná sportovní činnost zaměřená na děti a mládež 40 000 Kč
Tenisový klub Minerva Opava Pravidelná celoroční sportovní činnost předáků, žáků a dorostu v TK Minerva Opava 45 000 Kč

Středisko volného času, Opava Činnost a vybavení zájmových sportovních kroužků a oddílů SVČ Opava, pravi-
delné sportovní aktivity pro děti a mládež 100 000 Kč

SK Komárov Rozvoj mládežnické kopané v SK Komárov 50 000 Kč
TJ Sokol Opava-Kateřinky Podpora pravidelné sportovní činnosti 100 000 Kč
SPORTOVNÍ AKCE, VČETNĚ NÁBOROVÝCH A VEŘEJNÝCH AKCÍ – 674 700 Kč
Přátelé orientačního běhu Opava Grand Prix Silesia 2008 80 000 Kč
Klub plaveckých sportů Opava XV. ročník Velké ceny Opavy v plavání 15 000 Kč

TJ ZRAPOS, o.s. Velikonoční turnaj – XV. ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených spor-
tovců v kuželkách 30 000 Kč

TJ Slezan Opava 17. ročník Slezského poháru v judu benjamínků a žactva – mezinárodní turnaj 10 000 Kč
Horolezecký oddíl Atlas Opava Atlas Adventure 2008 25 000 Kč
TJ Sokol Opava-Kateřinky 9. ročník Memoriál MUDr. Zdeňka Hrdličky 10 000 Kč
Bike sport club Silesia bike marathon 100 000 Kč
VK Kylešovice XXIII. ročník Kylešovické žáby 13 000 Kč
Klub plaveckých sportů Opava 3. ročník turnaje ml. dorostenců ve vodním pólu „O slezský pohár” 15 000 Kč
Katmaj Opava, Martina Wasserbauerová O nejlepšího zónovkáře 27 000 Kč
TJ Slezan Opava 14. ročník Běhu o nejrychlejšího Opaváka 40 000 Kč 
TJ Sokol Opava-Kateřinky, oddíl zdravotně postiže-
ných

XIV. ročník otevřeného turnaje jednotlivců ve stolním tenise zdravotně postiže-
ných sportovců o putovní pohár 30 000 Kč

TJ Sokol Opava 58. ročník Velké ceny města Opavy 60 000 Kč
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě Slezská bruslička, Slezská brusle 60 000 Kč

Kánoe klub Opava 1. a 2. Národní kontrolní závod ve vodním slalomu na umělé slalomové dráze 
v Městských sadech ve dnech 3.–4. 5. 2008 20 000 Kč 

TJ Slezan Opava 13. ročník Turnaje v šermu Bílá Opava 20 000 Kč
SK Happy sport Opava Mistrovství republiky v plážovém volejbale juniorek 30 000 Kč
Sportovně střelecký klub Ostroj Opava Sportovní akce, včetně náborových a veřejných akcí 10 000 Kč 
TJ Sokol Opava-Kateřinky Memoriál Antonína Švarce 10 000 Kč
Škola Taekwon-do ITF OPAVA o.s. Ukažme, co umíme… 21 700 Kč
Gymnastický klub TJ Sokol Opava Ten umí to a ten zas tohle – přehlídka Sportovních vystoupení dětí a mládeže 48 000 Kč
SOUSTAVNÁ KULTURNÍ ČINNOST – 550 000 Kč
Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti Opavského středoškolského sboru Luscinia při MGO Opava  90 000 Kč 
Elim Opava – křesťanská společnost pro evangelizaci 
a diakonii Opava Hudební programy pro mládež Centra Elim  50 000 Kč

E.V.N. s.r.o. Soustavná kulturní činnost  60 000 Kč
Středisko volného času, Opava Pravidelné zájmové a kulturní aktivity pro děti, mládež a dospělé ve městě Opavě  20 000 Kč
Smyčcové orchestry ZUŠ V. Kálika Podpora smyčcových orchestrů ZUŠ V. Kálika  40 000 Kč
Opavský filmový klub Podpora činnosti Opavského filmového klubu v roce 2008  25 000 Kč
Dechový orchestr ZUŠ V. Kálika Podpora dechového orchestru ZUŠ V. Kálika  40 000 Kč
Dětské sborové studio Jeřabinka ZUŠ V. Kálika Podpora tvůrčích aktivit Dětského sborového studia Jeřabinka ZUŠ V. Kálika v Opavě  50 000 Kč 
Taneční obor a skupiny mažoretek AMA ZUŠ V. Kálika Podpora činnosti tanečního oboru a skupiny mažoretek AMA ZUŠ V. Kálika  35 000 Kč 
Umělecká agentura Karel Kostera Soustavná kulturní činnost  40 000 Kč
Ivo Samiec Provozní náklady na činnost bubenické školy a bubenického orchestru Boris  80 000 Kč 
Soubor zobcových fléten ZUŠ V. Kálika Podpora činnosti souboru zobcových fléten ZUŠ V. Kálika  20 000 Kč
PODPORA KULTURNÍCH AKCÍ VE MĚSTĚ – 384 500 Kč
Matice slezská Jazzová Opava 2008  60 000 Kč 
Jiří Juchelka Podzimní Country širák  12 000 Kč
Středisko volného času, Opava Národopisné akce Opavského Slezska, Folklorní festival Chodníčky k domovu  80 000 Kč
Umělecká agentura Karel Kostera Podpora kulturních akcí ve městě  70 000 Kč
Gabriela Onderková X. Jazzový ples  10 000 Kč 
Karavana Opava – trampská a country skupina Opavský širák – 15. ročník  25 000 Kč
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity Opavský majáles 2008  40 000 Kč
Církevní konzervatoř Opava Reprezentační koncert k desátému výročí konzervatoře  47 500 Kč
Církevní konzervatoř Opava Adventní koncert 2008  40 000 Kč
REPREZENTACE MĚSTA – 150 000 Kč
Jan Kyjovský Podpora hudební skupiny Kofe-in  15 000 Kč
Středisko volného času, Opava Mezinárodní výměna pěveckých sborů Domino (Opava) a Gaia (Olot, Katalánsko)  50 000 Kč
Sdružení Hlavnice A. C. Nora Sborník literárních prací soutěže Hlavnice A. C. Nora 2008  30 000 Kč 
Matice slezská Publikace „Opava – sborník k historii města 6”  15 000 Kč 
Martin Kubík – nakladatelství Perplex Vydávání a propagace původní literární tvorby opavských autorů  20 000 Kč 
Obratník Starého Magdona, o.s. Časopis Nové břehy  20 000 Kč



K velikonočním svátkům 
přejeme všem Opavanům
radost z probouzejícího 
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JAK SE ŽIJE

Jaroslav Konečný je sportovní nestor v nejlepším slova smyslu. Je to první závodník, který 
reprezentoval opavskou cyklistiku na mezinárodní úrovni a jeho sportovní kariéra zahrnuje 

více než padesát let. Jedenáct let závodil, jednačtyřicet let působil jako trenér. Hlavní trenérský 
post opouští až nyní. A mimochodem, pro Opavu byla jeho poslední trenérská sezona velmi 
úspěšná. Tento měsíc oslaví zkušený veterán sedmdesátku. Před několika dny jej volitelé 
opavské ankety Sportovec roku jmenovali trenérem roku.

Závodní cyklista byl na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století musel být zcela oddán svému sportu. 
Umíte si představit, že by dnešním závodním jezdcům skončila v pátek šichta, sedli v Opavě na kolo a odjeli do 
Otrokovic, kde by se zúčastnili cyklistického kritéria a po kritériu by se přesunuli ještě do Třince, kde by je čekal sil-
niční závod? „Mladá generace těžko pochopí, že jsme chodili do práce, včetně sobot, a pak jsme jezdili závody přes 
200 kilometrů. Navíc jsme na závody jezdili na kolech,” říká Jaroslav Konečný.

K cyklistice ho přivedli kolegové. „Když jsem v roce 1953 nastoupil do učení, tak tam byla skupinka kluků, a ti se 
cyklistice věnovali. Začal jsem trénovat s nimi, pak mi řekli, ať zkusím závod, a mě to chytlo,” popisuje svou cestu 
k závodnímu kolu.

A závodění mu šlo. Na vojnu si jej stáhla Dukla Olomouc a v jejích barvách byl vidět na řadě soutěží. Po vojně se 
vrátil zpět do Opavy a absolvoval všechny závody v Československu, které se tehdy pořádaly, a to jak na silnici, tak 
i v krosu. „Krosař jsem nikdy nebyl, ale jako Duklák jsem musel jezdit všechno,” podotýká. Devatenáctkrát si dojel 
pro zlato, na stupně vítězů se postavil asi čtyřicetkrát.

Během závodní kariéry se vykřesal z pěti těžkých pádů. Je až neuvěřitelné, co přestál. Při závodech ve Frýdku-Místku 
míjel peloton koně, který se splašil a sundal asi šedesátku cyklistů. Nejhůř si to odnesl Jaroslav Konečný, kterého kůň 
zasáhl kopytem do spodiny lebeční. (Navzdory těžkému úrazu byl cyklista už za měsíc na dalších závodech.)

Velkým sportovním zážitkem byl pro něj etapový dojezd na katovický stadion, kterému přihlíželo 100 tisíc lidí. 
Vzpomíná i na řadu kuriozit. V polovině minulého století nesměl nikdo závodníkům během etapy podat pití či jídlo. 
Měli možnost si něco vzít do kapes před startem, ale nic už na trati. Pokud jim něco z kapsy vypadlo, měli smůlu. 
Před startem závěrečné etapy jednoho z velkých česko-polských závodů (Česko-polská družba) se strhla pře, pro-
tože vedoucí závodník si odmítl obléct žlutý trikot pro vedoucího jezdce. Trikot totiž neměl žádné kapsy a on by 
neměl kam dát svou cestovní dávku. Celá etapa tak hned nabrala hodinu zpoždění. Pak se ukázaly další kompli-
kace. Závodníkům pořadatelé řekli, že pojedou 190 kilometrů a skutečná délka byla 240. Čas se natahoval a pelo-
ton dorazil do cíle až za tmy. Diváci v ochozech atletického stadionu vítali cyklisty zapálenými novinami, ale světla 
nebylo přece jen dostatek. Navíc se na stadion nepodařilo vjet navádějícímu vozu. A pak to přišlo. Ovál, zatáčka a… 
vodní příkop. V běžeckém bazénu se tehdy vykoupala i česká cyklistická legenda Jan Smolík.

Se závoděním musel Jaroslav Konečný skončit poté, co jej začalo trápit zdraví. „Trápily mě žaludeční vředy. Říkali 
jsme tomu tehdy cyklistická nemoc, protože trápila řadu kluků z reprezentace,” vysvětluje. Ale ještě během závo-
dění si udělal trenérskou trojku, brzy poté i dvojku. Nehodlal se byciklového světa vzdát. Jako kouč vychoval okolo 
tří stovek mladých závodníků a mezi nimi byli čeští cyklističtí reprezentanti – Dušek, Prusek, Hoďak, Finsterle, 
Heinrich a další. Jeho odchovanec Zdeněk Kalužík se dodnes snaží oddílu výrazně pomáhat. 

Počet tréninků, které vedl, by byl obrovský. Vedl totiž nejen oddíl, ale i kroužek cyklistů při dnešním Středisku vol-
ného času či kroužek cyklistů na ostrojáckém učilišti, kde pracoval jako mistr a do důchodu odcházel jako hlavní 
mistr. „Vlastně jsem se jak v práci, tak i ve sportu věnoval celý život jenom mládeži,” shrnuje své působení. 
A i nyní, když opustil hlavní trenérský post v oddíle, ze sportu neodchází a stále bude oddílu pomáhat a spolupra-
covat s ním. „Bez rodiny a rodinného zázemí bych to nemohl dělat. Museli se mnou ledacos vydržet, třeba i to, 
že prázdniny jsou pro cyklisty důležité období, a tak jsem často jezdil se svými svěřenci na různé závody,” říká. 
„Stejně tak mají velkou zásluhu všichni členové výboru a spolupracovníci, bez kterých by to nešlo,” dodává.

OSOBNOST

Jaroslav Konečný

Sportovní kariéra 
Jaroslava Konečného
Začínal kariéru společně s Jiřím Králem, Břetisla-
vem Svačinkou, Bohušem Blahutou, Bohumírem Cha-
lupou, Bruno Trunčkem. Později k nim přibyli další, 
jako Václav Jelen, Bernard Král, Jiří Mainuš, Jiří Tomí-
ček, Pavel Jelen atd. Až na období vojny nastupoval 
výhradně v barvách Opavy (Lokomotiva Opava, Baník 
Opava – posléze Ostroj Opava).
Cyklistické základy získal díky trenérům Čápovi 
a Gellnerovi. Mezi jeho velké úspěchy patří např. stří-
bro z mistrovství republiky v orientačním závodě cyk-
listů či republikový bronz v roce 1958. 
Trenérem se stal po Janu Moslerovi, který ode-

šel do Bohumína. Dodnes vzpomíná na Vladi-
míra Janáčka, který mu pomáhal a který zahynul 
při tragické automobilové nehodě. V klubu figuro-
val jako trenér, který si občas k trenérské práci při-
bral ještě povinnosti skladníka, mechanika, poklad-
níka či řidiče. Vždy se výhradně věnoval mládeži. Až 
do dnešní doby pracoval jako hlavní trenér TJ Sun-
dance Opava.
Kromě řady reprezentantů vychoval i řadu cyklistů, 
kteří si odnesli cenné kovy z nejvyšších mistrov-
ských soutěží (např. Toufara, Balcarovou, Hluchého, 
Schindlera, Štencla, Halátka…). V roce 1988 získala 
Opava na republice kolektivní zlato a Hluchý vyhrál 
cyklistický pětiboj.
Kromě řady trenérských a závodních ocenění získal 
i vyznamenání za zásluhy o polskou cyklistiku.
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Foto: Jan Šindler, archiv Jaroslava Konečného
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Opavský dětský pěvecký sbor 
Domino absolvoval úspěšné 

desetidenní turné po Izraeli. Jeho 
koncerty měly obrovský ohlas 
a získaly si pozornost jak českých 
krajanů, tak místních posluchačů. 

„Soubor udělal Opavě vynikájící 
reklamu,” zhodnotil cestu kulturní a tis-
kový tajemník Velvyslanectví ČR v Tel 
Avivu Rober Řehák. Čtyřicítka dětí ze 
školy Ilji Hurníka (sbor. Ivana Kleinová) 
měla několik koncertů, turné doprová-
zela výstava dětských výtvarných prací 
ze ZUŠ Háje ve Slezsku s židovskou 

tématikou. „Vyvrcholením byl koncert se 
známým izraelským sborem Moran a je-
jich sbormistryní Naomi Faran,” uvedla 
manažerka Eva Petrášová. (Naomi Faran 
už několikrát Opavu navštívila a spolu-
pracovala s Dominem.) „Na posledním 
koncertě nás dojala i účast padesátky 
českých rodáků, z nichž většina prožila 
válku v Terezíně nebo v některém z kon-
centračních táborů. Společně s Domi-
nem si krajané zazpívali dětskou tere-
zínskou operu Brundibár. Jako přídavek 
si pak ještě poprosili o kolekci českých 
lidovek, které si srdečně s dětmi zapěli,” 
dodala Petrášová.

„Velkorysé přijetí, 
srdeční lidé a nad-
šení posluchači 
našich koncertů 
mě na každém 
kroku přesvěd-
čovali, že Česká 
republika má v Iz-
raeli skvělý zvuk 
a vysoké renomé. 
Dětský pěvecký 
sbor Domino se 
o potvrzení tohoto 
faktu zaslou-
žil nejen skvě-
lými uměleckými 
výkony, ale i vy-
stupováním na 
veřejnosti a chová-
ním v izraelských 
rodinách a před 
našimi krajany,” 

uvedl k turné městský kulturní drama-
turg Petr Rotrekl, který se výpravy také 
zúčastnil. „Děti z Opavy tak měly mož-
nost nejen navštívit zemi, která je jed-
nou z kolébek lidské civilizace a zemí 
biblickou, ale také hebrejským, čes-
kým a světovým pěveckým repertoárem 
potěšit mnoho posluchačů,” dodal.

Zájezd se uskutečnil pod hlavičkou Stře-
diska volného času Opava, za podpory 
statutárního města Opava, Moravsko-
slezského kraje, firem Teva a Opavia, 
Velvyslanectví ČR v Izraeli a Velvysla-
nectví Izraele v ČR.

Pěvecký sbor Do-
mino při návštěvě 

Jeruzaléma.

Foto: archiv sboru 
Domino

Domino mělo úspěšné
turné v Izraeli

Muzeum nabízí výstavní ságu o moravských Přemyslovcích
a vzpomínku na opavského divadelního scénografa

Sága moravských 
Přemyslovců, Život plný 

slunce Alexandra Babraje – to 
jsou názvy dvou pozoruhodných 
výstav, které pro vás od 
března ve své Výstavní budově 
připravilo Slezské zemské 
muzeum. 

Na výstavě Sága moravských Přemys-
lovců, která proběhne od 13. března 
do 18. května, se může opavská 
veřejnost seznámit s nejnovějšími 
poznatky mapujícími strukturu osíd-
lení a správní systém přemyslovské 
Moravy. Dobové reálie umožní nahléd-

nout do zákulisí přemyslovské mocen-
ské politiky a okolností vzniku takzva-
ných údělných knížectví až do vzniku 
moravského markrabství. Pro zájemce 
bude v rámci slavnostního otevření 
výstavy připravena přednáška špič-
kového českého mediavelisty Mar-
tina Wihody (17 hodin). O dva týdny 
později a na tutéž hodinu plánuje 
muzeum přednášku historika Martina 
Čapského, která je věnována opav-
ským Přemyslovcům.

Výstava Život plný slunce Alexandra 
Babraje (1948–2007) se koná u příle-
žitosti nedožitých 60. narozenin scé-

nografa, designéra, grafika, malíře, 
opavského rodáka Alexandra Bab-
raje. Alexander Babraj spolupraco-
val s českými divadly a i na zahra-
ničních divadelních scénách. Navrhl 
přes 600 scénických a 500 kostýmních 
výprav k inscenacím všech žánrů. „Na 
výstavě, která potrvá do 20. dubna, 
můžete zhlédnout výběr přede-
vším z jeho scénických a kostým-
ních návrhů, ale můžete se zde setkat 
i s konečnou realizací kostýmů nebo 
loutek, s návrhy pro televizi a ukáz-
kami jeho dalších výtvarných aktivit,” 
řekla Sylva Pracná, vedoucí divadel-
ního pracoviště SZM. 
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Celých třináct dní bude 
trvat Velikonoční jarmark 

připravený městem ve spolupráci 
s olomouckou společností Fest 
Promotion. Bohatý velikonoční 
program bude probíhat na 
Horním náměstí.

Velikonoční jarmark začíná 10. března 
a skončí dva dny před Velikonocemi. 
Stánky i pódium pro kulturní a zábavní 

program budou připraveny na Horním 
náměstí. Stánky budou otevřeny po 
celý týden, včetně sobot a nedělí od 9 
do 18 hodin.

Každý den na vás čekají alespoň dvě 
akce. Hudební a divadelní nabídka 
pokrývá místní či regionální soubory 
i soubory vzdálenější. Každý návštěvník 
si může vybrat svůj oblíbený hudební 
žánr, ať už se jedná o country, folk, 

dechovku, rock či cimbál. Uslyšíte řadu 
pěveckých sborů, uvidíte taneční sou-
bory. Pro děti i dospělé jsou připraveny 
soutěže věnující se velikonočním zvy-
kům.

Program jarmarku naleznete v kul-
turním kalendáři v tomto čísle Hlásky. 
Bližší informace o celém programu 
budou také na www.kulturniopava.cz 
a na infopanelech na náměstí.

Velikonoční jarmark bude opět na Horním náměstí

Opava bude na začátku 
března hostit ruský divadelní 

soubor Studio KSI. Studio KSI 
je první rusky mluvící divadelní 
soubor v České republice a do 
opavského Loutkového divadla 
přijede s dramatizací povídky 
Michila Bulgakova Morfium. 
Představení je naplánováno na 
8. března a začíná v 19 hodin.

„Akce je snahou zprostředkovat rus-
kou kulturu širšímu okruhu diváků za 
podpory Velvyslanectví Ruské fede-

race v Brně a za účasti jeho zástupců,” 
konstatoval ředitel Slezského diva-
dla Jindřich Pasker. Slezské divadlo je 
spolupořadatelem představení a po 
spolupráci na česko-japonském pro-
jektu plánuje spolupráci i s Rusy. „Jsem 
toho názoru, že bychom mohli navázat 
stejnou spolupráci s Ruskem, jako je 
již probíhající s Japonskem,” říká ředi-
tel. „Jedná se o účast našeho činoher-
ního souboru na festivalu v Moskvě, 
popřípadě Lvově, a to ještě v letoš-
ním roce. Dále nám jde o spolupráci při 
uvedení premiéry Carská nevěsta, kte-

rou připravujeme v následující divadelní 
sezoně,” vysvětluje. 

Divadlo Studio KSI je poloprofesio-
nální divadlo sídlící v Praze. Bylo zalo-
ženo na konci roku 2005 a má ambice 
postupně přejít na profesionální úroveň. 
Inscenace Morfium je dramatizací pří-
běhu doktora Poljakova, která reflektuje 
osobní zážitky autora povídky Bulgakova 
s vášnivým užíváním morfia. Předsta-
vení se zúčastní zástupci ruské amba-
sády. Inscenace je připravena v ruském 
jazyce, vstupné je jen padesát korun.

Ruské divadlo v Opavě, Slezské míří na východ

Premiéra Pucciniho. Operní 
soubor Slezského divadla při-
pravil na začátek března premi-
éru dvou děl Giacoma Pucciniho. 
První z děl, opera s názvem Gianni 
Schicchi, patří k tomu nejlepšímu, 
co bylo v operním komickém žánru 
napsáno. Druhé dílo, Sestra Ange-
lika, je hořkým příběhem o osudu 
šlechtičny, která byla za svůj spo-
lečensky nepřijatelný krok potres-
tána vynuceným odchodem do 
kláštera. Obě opery režíruje Jana 
Andělová-Pletichová a diriguje 
Damiano Binetti. Premiéra je při-
pravena na 2. března.
Filmový festival jeden svět. 
Velký pětidenní festival doku-
mentárních filmů o lidských prá-
vech bude v dubnu hostit Lout-
kové divadlo v Opavě. Na festivalu 
bude možné zhlédnout zhruba dvě 
desítky kratších i delších doku-
mentů. Festival začíná 7. dubna 
a připravily ho společně společnost 
Člověk v tísni, Institut tvůrčí foto-
grafie FPF SU v Opavě a Opavský 
filmový klub. Festival se koná pod 
záštitou hejtmana MS kraje Evžena 
Tošenovského a primátora Opavy 
Zbyňka Stanjury. 
Úspěch studentů obchodní aka-
demie. Studenti opavské Obchodní 
akademie obsadili druhé místo 
v celostátní marketingové sou-
těži Business Point 2008. Družstvo 

složené z Jany Proskeové, Kate-
řiny Bitomské, Roberta Harazima, 
Ivana Jedináka a Ivany Pospěchové 
pod pedagogickým vedením Dali-
bora Gregora v soutěži působilo 
jako marketingový tým, který při-
pravil kampaň na propagaci města 
Opavy. Studenti zpracovali projekt 
Opavská brána dokořán, v němž se 
nechali inspirovat festivaly Bezru-
čova Opava a Další břehy. Součástí 
projektu byly informace o vánoč-
ních trzích a o nočním bruslení na 
in-line bruslích. 
Soutěž Areky pro mladé foto-
amatéry. Fotografická soutěž 
Kameny v Opavě je určena všem 
fotoamatérům. Má dvě katego-
rie: ZŠ (10–15 let) a SŠ a učiliště 
(15–19 let). Adepti soutěže můžou 
fotit např. sochy, dlažbu, kameny 
v parku, říční kamenité břehy. Do 
soutěže je možno poslat maxi-
málně tři černobílé nebo barevné 
fotografie z klasických i digitál-
ních přístrojů. Snímky musí mít 
minimální rozměr 15x20 cm (A5), 
maximální 20x30 cm (A4). Na 
rubovou stranu fotografií je nutné 
napsat jméno, adresu, telefonní 
kontakt a věk. Jednotlivé fotogra-
fie mohou být doplněny komen-
tářem v tištěné podobě. Práce 
se odevzdávají 7.–8. dubna od 
8 do 17 hodin na SEV Areka ZO 
ČSOP, Sněmovní 2 (Dolní náměstí, 

Elektrotipa, ve 2. poschodí). 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 
22. dubna na Horním náměstí, kde 
rovněž proběhne zveřejnění všech 
snímků. Případné dotazy zasí-
lejte na e-mail: PolednikovaR@se-
znam.cz. 
Velikonoční dílny. MŠ Křesťanská 
na Mnišské ulici pořádá 16. března 
od 9 do 17 hodin Jarní dílničky. 
Návštěvníci si mohou odnést jarní 
a velikonoční ozdoby, které si spo-
lečně s učitelkami vyrobí různými 
výtvarnými technikami z přírod-
ních a jiných netradičních materi-
álů. Zároveň proběhne i den ote-
vřených dveří pro ty, kteří si chtějí 
prohlédnout prostory MŠ. ZŠ B. 
Němcové zve rodiče s dětmi na 
Velikonoční dílny, ve kterých si 
mohou vyrobit různé dárky a ve-
likonoční ozdoby. Akce proběhne 
18. března od 16 do 19 hodin. 
Školáci budou natáčet doku-
ment o totalitě. Opavští školáci 
ze ZŠ B. Němcové připravují natá-
čení dokumentu o boji proti komu-
nistické totalitě, a to právě z jejich 
– dětského – pohledu. Připravují 
obrazový a zvukový dokument o li-
dech, kteří byli v období totalitního 
režimu z politických důvodů pro-
následováni, perzekuováni a věz-
něni a jejichž životy byly tehdejším 
režimem vystaveny hrubému bez-
práví.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 3. 10.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA. 

Jednoaktové opery v italském originále. sk. D – O
  2. 3. 10.00 MATINÉ U KLAVÍRU 

– L. Vondráčková + E. Trupar a jejich hosté mimo 
  2. 3.  19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. P – O
  4. 3. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. 1 – O
  5. 3. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA ANEB HRY A SNY sk. 2 – K
  6. 3. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU 

– komponovaný pořad sk. 6 
  7. 3. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. 4 – OP 
  8. 3. 19.00 SUGAR mimo – M 
  9. 3. 14.00 SUGAR uz. předst. – M
10. 3. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU školy – Č 
11. 3. 19.00 TRUBADÚR sk. M – O
12. 3. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU školy – Č 
13. 3.  10.00 LAKOMEC školy – Č
14. 3. 19.00 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY mimo – Č
15. 3. 19.00 VELIKONOČNÍ KONCERT  mimo
  – G. Rossini Stabat mater, G. Puccini 

Symfonická tvorba, účinkuje orchestr 
SDO pod taktovkou D. Binettiho

17. 3. 18.00 TESTOSTERON sk. O – K 
18. 3. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. 5 – OP
19. 3. 10.00 SUGAR uz. předst. – M
19. 3. 17.00 ZPÍVÁME PRO MIMINKA – výtěžek 

je pro Kojenecký ústav Opava, 
pořádá DC Čtyřlístek 

25. 3. 10.00 SUGAR školy – M
26. 3. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. 2 – OP
27. 3. 19.00 YUZURU sk. 9 – O
28. 3. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ  sk. 3 
  – komponovaný pořad
29. 3. 10.00 ČEKEJ DO TMY sk. D – Č
29. 3. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ  sk. 7 
  – komponovaný pořad
30. 3. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. P – Č
31. 3. 18.00 SUGAR sk. S – M

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

KINO MÍR
  7. 3. – 8. 3.  17.30 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY 
   – historické romantické drama USA
  20.00 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY 
  9. 3.   20.00 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
10. 3. – 12. 3. 20.00 AMERICKÝ GANGSTER 
   – kriminální drama USA
13. 3., 14. 3.,  20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 
   – český dobrodružný film
17. 3. – 18. 3. 20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
15. 3., 16. 3. 18.00  NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
  20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
14. 3.  17.30 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
   – rodinná komedie
15. 3., 16. 3. 14.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
  16.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
20. 3., 21. 3. 20.00 LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 
   – dobrodružný film USA
22. 3., 23. 3. 17.30 LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 
  20.00 LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 
21. 3.  18.00  PAN VČELKA – animovaná pohádka
22. 3. – 24. 3. 15.30 PAN VČELKA
24. 3.  18.00  O ŽIVOT – česká komedie
  20.00 O ŽIVOT 
25. 3., 26. 3. 20.00 O ŽIVOT 
27. 3. – 30. 3. 20.00 10 000 PŘ. N. L. – dobrodružné drama USA
28. 3.  18.00  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
   – animovaná rodinná komedie
30. 3.  16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
  18.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
31. 3. – 1. 4. 20.00 VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY 
   – mysteriózní drama USA
  1. 4.  18.00 OKO – hororový thriller USA

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
  6. 3. 19.00 VENKOVSKÝ UČITEL. Slavnostní světová předpremiéra 

nového filmu Bohdana Slámy za účasti režiséra, herců 
i členů filmového štábu.

10. 3. 17.30 KABINET DR. CALIGARIHO. Základní dílo filmového 
expresionismu. Německo 1919, režie R. Wiene. 

13. 3. 17.30 NÁMĚSTÍ SPASITELE. Nejlepší polský film posledních 
let. Polsko, 2006, režie K. Krauze, J. Kosová-Krauze-
ová.

17. 3. 17.30 ZÁPISKY O SKANDÁLU. Podlehnout vášni může být 
nebezpečené. Velká Británie, USA, 2006, režie R. Eyre.

27. 3. 17.30 VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ. Bizarní dokument 
známé francouzské režisérky oceněný na mnoha filmo-
vých festivalech. Francie, 2000, režie A. Vardová.

31. 3. 17.30 ZTRACENÁ DOVOLENÁ. První česká dokumentární 

detektivka oceněná na MFF v Karlových Varech. ČR, 
2007, režie L. Králová. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
10. 3. 20.00 STEVE CLARKE BAND – JAZZ, FUNK. Steve Clarke – 

bass (Laco Deczi, Sherry Winston), Pat Marafiote – keys 
(Larry Coryell, Dave Weckl) a Chris Stanley – drums 
(George Benson, Anthony Jackson). Host koncertu – 
Jakub Doležal – sax. Pořádá SMO a Jazzový klub Matice 
slezské. Vinárna U Přemka.

19. 3. 19.00 STARÝ ZÁKON KLAVÍRNÍ HUDBY. Nové jaro a naro-
zeniny barokního mistra oslavíme s Janem Jirským kom-
pletním provedením Dobře temperovaného klavíru J. S. 
Bacha (24 preludií a fug ve všech tóninách). Sněmovní 
sál minoritského kláštera. 7. abonentní koncert SMO 
a Sdružení pro umění a výchovu Talent. 

  1. 4. 20.00 VOLAPÜK. Pozoruhodná francouzská jazzová kapela s ja-
ponskou zpěvačkou a violistkou. Takumi Fukushima (viola, 
zpěv), Michel Mandel (klarinet, bass – klarinet), Guillaume 
Saurel ( violoncello), Guigou Chenevier (bicí), Emmanuel 
Gilot (création sonore). Pořádá SMO. Vinárna U Přemka.

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 předem 
ohlásit účast
  3. 3.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov-penzion pro důchodce, Rol-

nická 24. 
  3. 3. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Středisko integ-

race menšin, Husova 17.
  4. 3.  9.00 PÉČE O DĚTI A RODINU. Modrá kočka, Hradecká 16.
11. 3. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI 

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

14. 3.  AKCE PRO VEŘEJNOST: Konference – Rozvoj sociál-
ních služeb v Opavě. Aula Slezské univerzity.

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 20 Kč/
os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy probíhají každých 20 
minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
22. 3. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 17. 3. v MIC 

VELIKONOČNÍ JARMARK, 10.–22. 3., HORNÍ NÁMĚSTÍ 

10. 3. 15.30 PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
 17.00 PĚVECKÝ SBOR LUSCINIA
11. 3. 15.00 SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ ÚSMĚV
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA EXPEDICE APALUCHA
12. 3. 15.00 KOMORNÍ SBOR PŘI SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
 16.30 PĚVECKÝ SBOR JEŘABINKA
13. 3. 15.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SLEZSKÝCH UČITELEK
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA A. M. ÚLET
14. 3. 15.00 PĚVECKÝ SBOR CVRČCI
 16.00 PĚVECKÝ SBOR DOMINO
15. 3. 15.00 TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
 16.30 OPAVŠTÍ HUDCI – cimbálová muzika
16. 3. 14.00 HUDEBNÍ COUNTRY SKUPINA WAGON
17. 3. 14.00 VELIKONOČNÍ ZVYKY – soutěže
 16.00 SLEZSKÁ KAPELA OPAVA
18. 3. 10.00 VELIKONOČNÍ ZVYKY – soutěže
 15.00 PĚVECKÝ SBOR PŘI CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘI
 16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA PŘI ZUŠ OPAVA
19. 3. 10.00 VELIKONOČNÍ ZVYKY – soutěže
 15.00 HUDEBNÍ SKUPINA TEMPO DI VLAK
 16.00 HUDEBNÍ COUNTRY SKUPINA KARLOVÁCI
20. 3. 10.00 VELIKONOČNÍ ZVYKY – soutěže
 15.00 SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ ÚSMĚV
 17.00 HUDEBNÍ SKUPINA KAJKERY
21. 3. 10.00 VELIKONOČNÍ ZVYKY – soutěže
 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA SHAKER B
22. 3. 15.00 HUDEBNÍ SKUPINA BLUES POWER
 15.00 DIVADELNÍ SPOLEK PRKNO
 16.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE?

VÝSTAVY
RADOSLAV TOŠENOVSKÝ – PASTELY A FRONTÁŽE. Librex – knihku-
pectví, Ostrožná 33. Do 31. 3. Vernisáž 4. 3. v 17 h.
I VE STÁŘÍ SE DÁ TVOŘIT A PŘINÁŠET RADOST. Výstava seni-
orů – M. Zíkové a jejích přátel. 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 nedo-
žitých narozenin autora. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 20. 4.
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SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Zahájení výstavy 13. 3. v 17 h. s přednáškou M. Wihody z Ma-
sarykovy univerzity v Brně na téma Sága moravských Přemyslovců.
JAROSLAV HAVLÍČEK – „NEBE, KTERÉ ODMĚŇUJE, JE V NÁS...”. 
Převzatá výstava z PNP v Praze. Památník Petra Bezruče. Do 31. 3.
MINIVÝSTAVA – WOLLEMIA NOBILIS. Nejstarší žijící fosílie světa. 
Výstavní síň – skleník.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – bronzový poklad 
v Opavě-Kateřinkách. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 3.
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 zastoupení druhů 
ve středoevropských podmínkách. Arboretum Nový Dvůr. 
LEOPOLD PEŘICH – TEXTY. Prezentace edice textů historika, archiváře 
a publicisty L. Peřicha. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. 6. 3. v 17 h.
SÁGA OPAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ. Přednáška M. Čapského ze Slezské 
univerzity. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. 27. 3. v 17 h.
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. 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. Denně 8–16 h. 
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-Darkovičky. Ote-
vřeno: pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 595 051 110). 
KRAJEM PETRA BEZRUČE, Ostravice – Srub Petra Bezruče. Otevřeno: 
pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 558 682 356, 553 625 024). 

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava-cz, 
www.sca-art.cz/duopava
HOMMAGE A KASSÁK – 1. p. DU, DIGI PRINTING – 2. p. DU + oratoř 
DU, MLADÍ POLŠTÍ FOTOGRAFOVÉ – kabinet fotografie DU. DO 30. 3.

FESTIVAL PRO TIBET, 3.–31. 3., GALERIE U JAKOBA
organizuje o. s. M. O. S. T., tel.: 608 737 059, adam@protibet.cz
  3. 3. – 31. 3.   VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANY NEBORÁKOVÉ – Hima-

lájemi s hlavou v oblacích. 
11. 3. 18.00 LO – ZAPOMENUTÉ TIBETSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Před-

náška a promítání se známým českým cestovatelem 
a autorem několika cestopisných knih O. Bubákem. 

18. 3. 18.00 JIGME TENZIN – beseda s „ostravským Tibeťanem” 
o jeho životě v exilu.

25. 3.  L. CHVÍLA – DIAGNÓZA HIMALÁJE. Přednáška a pro-
mítání.

ECHO – 5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ, KNIHOVNA PETRA BEZRUČE

pořádá CK Turistika a Hory a Škoda Roomster Scout, www.mfof.cz
11. 3. 17.30 KEMBALI – film ČR, expedice na Novou Guineu
  NA NÁDECH – film ČR, nádechové potápění M. Štěpánka
  ADRENALIN CUP 2007 – film ČR, extrémní závod šta-

fet pod Lysou horou
13. 3. 17.30 HARVEST MOON – film USA a Švýcarska, horolezecká 

výprava do Himalájí
  TEPUY – film SR, prehistorie v pralesích Venezuely
  MÝTUS JMÉNEM ŽRALOK – film ČR, osudové setkání 

se žralokem lidožravým

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 3.  13.00 ORIENTÁLNÍ ODPOLEDNE PRO STARŠÍ 

DÁMY. Info: 604 214 103, pí Grambalová. 
SVČ Jaselská 4.

  1. 3. 15.30 ORIENTÁLNĚ-AFRICKÉ ODPOLEDNE PRO 
DÍVKY 14 AŽ 18 LET. Info: 604 214 103, pí 
Grambalová. SVČ Jaselská 4.

  2., 9., 16., 23. 3.  MINIZOO. Přijďte se podívat, co dělají 
  9.00–12.00 zvířátka na jaře v minizoo. 
15.00–18.00 SVČ Husova 17. 
  3. 3. – 31. 3. KLUBÍČKO V NOVÉM. Pro předem přihlášené 

MŠ. Přihlášky: 553 712 821, pí Montagová, 
estetika@svcopava.cz.

  7. 3.   OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Širší okresní kolo 
soutěže lidových zpěváčků pro předem při-
hlášené vítěze školních kol. Info: www.svco-
pava.cz, 553 712 821, estetika@svcopava.cz, 
sl. Wenzelová.

  8. 3. 15.00 NO, NEVYPADÁŠ SKVĚLE? Kosmetická a vla-
sová poradna pro dívky a ženy. Přihlášky: do 
5. 3., estetika@svcopava.cz, 553 712 821, pí 
Montagová. Salon Joan, Nákladní.

10. 3.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V PROGRA-
MOVÁNÍ. Pro vítěze školních kol i zájemce 
škol, kde se šk. kolo neuskutečnilo. Přihlášky: 
553 712 821, technika@svcopava.cz, p. Sedlá-
ček.

11. 3. 18.00 KURZ VODNÍ TURISTIKY PRO DOSPĚ-

LÁKY – začátečníky. Info: voda@svcopava.cz, 
553 623 276, p. Beneš. SVČ Husova 17. 

14. 3.  OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Pro 
vítěze okrskových kol. Info: 553 712 821, sou-
teze@svcopava.cz, pí Synková. Odpolední 
finále nej recitátorů od 16 h. v LD SVČ Opava, 
Husova 17.

15. 3. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK V POHÁDCE 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ. 
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. SVČ 
Jaselská 4.

17. 3.   OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z JAZYKA 
ČESKÉHO – I. kategorie, pro vítěze školních 
kol. Přihlášky: do 12. 3., 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz, pí Synková.

19. 3.  OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
– kategorie A, B, C, D, pro vítěze školních 
kol. Přihlášky: do 14. 3., 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz, pí Synková.

20. 3.  8.00–15.00 PRÁZDNINOVÉ VELIKONOČNÍ VÝROBKY. 
Přihlášky: www.svcopava.cz, 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz, pí Vajdová. SVČ Jasel-
ská 4.

21. 3.  ZA VODNÍMI HRÁTKY DO AQUAPARKU 
OLEŠNÁ. Po cestě vlakem zažijeme divo-
kou řeku, devadesátimetrový tobogán, dobrý 
oběd a prohlídku zámku ve Frýdku-Místku. Při-
hlášky: do 19. 3., 553 623 276, p. Kalavský.

22. 3.  VELIKONOCE NA VALAŠSKU. Výlet pro 
všechny na lidový jarmark do Rožnova pod 
Radhoštěm. Přihlášky: do 17. 3., 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz, pí Montagová.

26. 3.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z JAZYKA 
ČESKÉHO – II. kategorie, pro vítěze školních 
kol. Přihlášky: do 19. 3., 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz, pí Synková.

27. 3.  MATEMATICKÝ KLOKAN. Školní kolo sou-
těže pro všechny věkové kategorie. Bližší info 
budou zaslány na všechny školy e-mailem 
nebo 553 712 821, souteze @svcopava.cz, pí 
Synková.

29. 3. 13.00 SOUTĚŽ VE WARCRAFTU III. – LEDOVÝ 
TRŮN. Pro předem přihlášené. Info: 
553 712 821, technika@svcopava.cz, p. Sedlá-
ček. SVČ Jaselská 4.

29. 3.  9.30 GRAND PRIX 2008 – I. ROČNÍK ZÁVODŮ 
RC AUTÍČEK. Přihlášky: do 26. 3., 
553 623 276, p. Kalavský. Tělocvična v areálu 
bývalých kasáren, Krnovská.

Oddělení přírodovědy SVČ vyhlašuje INTERNETOVOU SOUTĚŽ pro žáky 
a studenty se zájmem o zvířata a přírodu. Po zaslání e-mailového kontaktu 
na prirodoveda@svcopava.cz budou od března zasílány otázky a úkoly.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, 
loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek 
Sluna
  2. 3. 10.00 a 16.00 TŘI POHÁDKY SVĚTLA A TMY. Divadlo 

pohádek Praha. 
 9. 3. 10.00 a 16.00 KOUZELNÁ KULIČKA ANEB JAK VOJTA 

K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL. Kejklířské divadlo, 
pro děti od 5 let. 

15. 3. 18. 00 BEZHLAVÝ RYTÍŘ. Soubor OPAL LD SVČ, pro 
děti od 8 let, mládež a dospělé. 

16. 3. 10.00 a 16.00 ČTYŘI POHÁDKY O DRAKOVI. Soubor 
Škřítci LD SVČ, pro děti od 4 let. 

17. 3. 19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE... DS Siesta LD 
SVČ, pro mládež a dospělé. 

18. 3. 19.00 COMMEDIA FINITA. Hraje J. Trojanová, 
předprodej Sluna.

19. 3.  19.00 PEČENĚ Z JEDNOROŽCE. Hraje DS Náměstí 
Osvoboditelů č. p. 14 LD SVČ. 

23. 3. 10.00 a 16.00 PŘÍBĚHY ČMELÁČÍHO STRAŠIDLA. Premi-
éra, soubor Sáček LD SVČ, pro děti od 4 let. 

28. 3. – 30. 3. REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH 
LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ. Program bude 
upřesněn.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
10. 3. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY. Účinkují: L. 

Lomičová, J. Malaník, Z. Peterková a P. Plánská. Spolu-
účinkují: M. Pelc, N. Slavov, A. Šreková a Soubor zobco-
vých fléten. Výstavní budova SZM.

31. 3. 18.00 KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY. MDKPB.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
  6. 3.   9.00 NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI U NE-

MOCNÝCH S ONEMOCNĚNÍM DIABETES MELLITUS. 
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Odborná konference, kterou pořádají Ústav ošetřova-
telství Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU, Městská 
nemocnice Ostrava a moravskoslezská organizace České 
asociace sester. Sněmovní sál minoritského kláštera.

PŘEDNÁŠKY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU, velkokapacitní posluchárna 
v univerzitní budově na Hauerově ul. 4
  6. 3. 16.00 NĚMECKÉ OBRANNÉ SPOLKY NA OPAVSKU V LE-

TECH 1894–1938. Přednáší D. Gawrecki. 
13. 3. 16.00 OPAVA PO ROCE 1945. Přednáší Z. Jirásek.
20. 3. 16.00 NĚMCI V OPAVĚ 1918–1938. Přednáší M. Gawrecká.
27. 3. 16.00 SLEZSKÝ STUDIJNÍ ÚSTAV V OPAVĚ 1945–1958. 

Přednáší J. Knapík.

JAZZOVÝ KLUB – VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109, předprodej vstupenek – bar 
Vinárny U Přemka, Sluna
  5. 3.  20.00 ABRAXAS – koncert skupiny
10. 3. 20.00 STEVE CLARKE TRIO – špičková kapela z New Yorku
13. 3.  20.00 IVAN HLAS TRIO

ILEGAL BAR
Rybářská 3, Opava, tel.: 776 276 900
15. 3. 20.00 aFURT – rocková kapela z Ostravy (www.afurt.cz)
22. 3. 20.00 NADACE – fajna hudba z Ostravy (www.nadace.org)
29. 3. 20.00 SHEBA´S BAND – dívčí vokál na vlnách rocku

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, 
elimopava@elimopava.cz, www.elimopava.cz
13. 3. 16.00 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O DOBROVOL-

NICTVÍ. Prostory Centra Elim.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – Po, St: 10–13 h. 
(změna). Info: pí Weberová, 775 938 072.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  1. 3. a 2. 3.   KARNEVALOVÁ VÍKENDOVKA pro mladé rodiny 

s dětmi od 0,5 do 7 let (pro předem přihlášené) 
  8. 3. a 9. 3.  VÍKENDOVKA ve Vratimově pro děti a mládež od 13 do 

18 let (pro předem přihlášené, přihlášky do 5. 3.)
12. 3.   8.00 ZASEDÁNÍ OZDM. Zasedací místnost rady města, 

Magistrát města Opavy. 
14. 3. – 16. 3.   KARNEVALOVÁ VÍKENDOVKA pro mladé rodiny 

s dětmi od 0,5 do 7 let (pro předem přihlášené, při-
hlášky do 10. 3.)

CHYTNI KAPKU ZA NOHU – speciální nabídka programu EVVO pro MŠ, 
1. a 2. tř. ZŠ (nabídka platí po celý měsíc, je nutné se předem přihlásit)

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S. – KLUB MODRÁ KOČKA
17. listopadu 6, Opava 6, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia@cz, 
www.eurotopia.cz
13. 3. 16.00 UMĚNÍ ŠAOLINU – cvičení a protahování. Info: M. 

Dostál, 774 063 618.
BLÁZNIVÉ JARO BROUKA PYTLÍKA, 1.–7. 3. Tento týden klub otevřen 
každý všední den 14–18 h. Kromě toho pořádáme:
  1. 3.  VÝLET SE SPELEOLOGEM – Co skrývají jeskyně? Info: 

P. Tanka, 608 158 942.
  3. 3. 16.00 JARNÍ ČAJOVNA – posezení u čajů z léčivých bylin.
  4. 3. 15.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR – kamarádi brouka Pytlíka.
  5. 3. 15.00 SPORTOVNÍ TURNAJE FERDY MRAVENCE
  6. 3. 16.00 UMĚNÍ ŠAOLINU – cvičení a protahování.
  7. 3. 15.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR – tvoření s Beruškou.
VELIKONOCE S MODROU KOČKOU, 17.–22. 3.
17. 3.  ATELIÉR – velikonoční zvyky a tradice.
18. 3.  ATELIÉR – kočičí vejce.
20. 3.  VELIKONOČNÍ DOBRODRUŽNÝ VÝLET – orientace 

podle mapy po blízkém okolí. Info: 608 158 942.
21. 3. 10.00–18.00 SPORTOVNÍ DEN – jarní dovádění.
22. 3. 10.00–18.00 VELIKONOČNÍ HRY – spousta netradičních dis-

ciplín a zábavy. Možno přijít kdykoliv.

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
  1. 3.   9.00 ELIÁŠOVO POSELSTVÍ. V prostorách modlitebny 

CASD, Olomoucká 51.
  1. 3. 17.00 JE NEBE SKUTEČNÉ? V prostorách Klubu Rybníček. 
  4. 3.  18.00 ANGLIČTINA – pro začátečníky i pokročilé (CASD)
  7. 3.  17.00 STUDIUM BIBLE
11. 3.  18.00 ANGLIČTINA
14. 3. 17.00 STUDIUM BIBLE
18. 3.  10.00 PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA – promítání pro školy. Kino 

Mír.
18. 3.  17.30 STRAVA JAKO LÉK I. – přednáší F. Janek
21. 3.  17.00 STUDIUM BIBLE
22. 3.  15.00 CESTOPIS ŘECKO – přednáší L. Jureček (CASD)
25. 3.  18.00 ANGLIČTINA

28. 3. 17.00 STUDIUM BIBLE
30. 3.  9.00 VÝLET KLUBU ZDRAVÍ – naučná stezka Hvozdnice. 

Přednáška J. Gilla spojená s procházkou.
ADRA
12. 3. – 4. 4.  HURÁ, MATOKE! – výstava fotografií ilustrujících život 

dětí v jižní Ugandě. Otevřeno Po–Pá 14–18 h., So–Ne 
10–17 h. ZUŠ, Solná 8, vstup přes Dům umění. Vernisáž 
12. 3. v 17 h.

13. 3. 16.00 NA JEDNÉ PLANETĚ SE ZVÍŘÁTKY – vyhodnocení 
obrázků soutěže, v rámci Velikonočního jarmarku

18. 3. a 19. 3.  VELIKONOČNÍ SBÍRKA ADRY – POMÁHAT MŮŽE 
KAŽDÝ aneb Nejsme tu sami, jsme tu s vámi, jsme tu 
s vámi pro druhé

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@holos.cz, 
www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club-HOLOS (každý Pá, So – mini 
disco klub), Čapkova 13
11. 3. 19.00 FILMOVÝ Q-KLUB – nejen pro 4%, „Klec bláznů” 

– Francie, Itálie/1978
19. 3. 18.00 KRÁSY ISLANDU – diashow o putování po 

Islandu s R. Hynčicovou
HOLOS CENTRUM
22. 3. – 23. 3.   10.00 VÍTÁNÍ JARA – víkendový pobyt na základně 

větrného mlýna v Hlavnici 
22. 3.  OTEVÍRÁNÍ ŘEKY – setkání přátel a příznivců 

OS HOLOS na tradiční akci sjíždění řeky Moravice
TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tvorivadilna@holos.cz, 
tel.: 603 284 737.
  7. 3. 18.00–20.00 TRIČKOVÁNÍ – různé techniky zdobení textilu
14. 3. 18.00–20.00 VITRÁŽOVÉ MALOVÁNÍ – malování na skleněné 

tabulky
29. 3.   9.30–12.30 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, tel.: 
553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
10. 3. – 14. 3. 10.00–17.00 VÍTÁME JARO – výstava dětských prací
18. 3. – 19. 3. 10.00–17.00 ZVONKOHRY – otevřená pracovní dílna. 

  Přijďte si vyrobit svou originální zvonko
  hru z květináčů.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
Po, Út, St, Čt: 9–12,15–18 h., Pá: 9–12 h.
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  4. 3. 15.00–18.00 O OTESÁNKOVI
11. 3. 15.00–18.00 HRNEČKU VAŘ
18. 3.  15.00–18.00 O SMOLÍČKOVI
25. 3. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA PEKLI DORT
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHYBU S TETOU: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.

VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO DĚTSKÉ AGENTURY
Nákladní 21, Opava, tel.: 553 770 777, vzdelavani@detska-agentura.cz, 
www.detska-agentura.cz, www.tabory.net
14. 3. – 16. 3.  TÁBOROVÁ ŠKOLA – od 14 let. Víkendový soubor 

školení a informací z oblasti pedagogiky, psychologie 
dětí, legislativy. Pro každého, kdo se chystá být v létě 
instruktorem nebo vedoucím.

19. 3. – 23. 3.  TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – od 14 let. Určeno pouze pro 
pracovníky Dětské agentury. Víkendový pobyt ve stře-
disku MAYA ve Zlatých Horách.

29. 3.  ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍ AKCE – od 18 let. 
Úspěšný absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdra-
votníka na zotavovacích akcích pro děti a dorost a další 
hromadné akce. Kurz probíhá o víkendech.

11. 4. – 13. 4.  HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA – od 21 let. Tento kurz 
předpokládá základní vzdělání v oblasti práce s dětmi při 
volnočasových aktivitách. Uzávěrka přihlášek 31. 3.

KURZY, SOUTĚŽE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 5. 3., 16–17 h. Pro maminky s dětmi 
v náručí a pro těhulky. Tel.: 723 391 163, Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 5. 3., 17–18 h. Válečkova 16, MC Oasa.
CVIČENÍ PO PORODU – 1. 3., nutná rezervace předem: 774 435 340. 
Válečkova 16, MC Oasa.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední kurzy v Opavě v 7 úrov-
ních pokročilosti (AJ, NJ, IJ, FJ, RJ, ŠJ), individuální kurzy pro jednotlivce 
a firmy – zahájení kdykoli, odpolední intenzivní kurzy od 31. 3., týdenní 
intenzivní kurz v Luhačovicích (30. 3.–4. 4.), víkendový konverzační kurz 
s rodilým mluvčím v Luhačovicích (28.–30. 3.), dvoudenní intenzivní kurz 
v Opavě (7.–8. 3., 14.–15. 3.). Rezervace: 553 607 040, 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org, Těšínská 30 (areál OMV).
KURZ FOTOGRAFIE pro pokročilé fotografy se uskuteční 29. 3. od 9 
do 12 a od 13 do 17 h. Přihlášky do 25. 3. Exponometrie a její zálud-
nosti, práce se světlem v exteriéru a interiéru + praktická činnost v ateli-
éru. Pořádá Fotografický ateliér Turek. Info: Zacpalova 13, 774 956 556, 
607 110 628, Petr.Turek@seznam.cz, www.petrturek.cz. 
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KURZ KRESBY pro pokročilé. Kurz je určen pro zdokonalení v kresbě, 
např. pro uchazeče o studium na VŠ, ale i pro veřejnost. Předmětem kres-
lení bude portrét a figura. Kreslící nástroje si účastník přinese. Trvání 
kurzu: 15 hodin v 5 lekcích. Přihlášky do 1. 4. Vždy Čt 16.20–18.35 h., 
začíná se 3. 4. Střední škola průmyslová a umělecká, Praskova 8. Info: 
553 621 580, kvc@strojka.opava.cz. 
KAMENY V OPAVĚ – fotografická soutěž pro všechny fotoamatéry z řad 
žáků ZŠ, SŠ a učilišť města Opavy. Je možno poslat max. 3 fotografie. 
Kategorie: 1. žáci ZŠ, 2. žáci SŠ a učilišť. Výsledky budou vyhlášeny na 
Horním náměstí 22. 4. Dotazy: PolednikovaR@seznam.cz. Práce musí být 
doručeny pouze v termínu 7.–8. 4. od 8 do 17 h. na SEV Areka ZO ČSOP, 
Sněmovní 2.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
   4. 3. 18.00–20.00 JEDINÁ JISTOTA V ŽIVOTĚ JE... ZMĚNA. Rela-

xačně – vzdělávací přednáška pro ženy a dívky. 
Lektorka R. Adams, info: 608 676 713. Minoritský 
klášter – malý sál.

  4. 3. 15.30–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvi-
čení a plavání. Rezervace předem. LRC, Englišo-
va 526.

10. 3. a 31. 3. 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).

10. 3. 15.00 VOLNÝ ČAS V OPAVĚ V 19. STOLETÍ – před-
náška s D. Gawreckim. Klub důchodců, Masary-
kova tř. 25. Pořádá StOpa.

11. 3. 16.00 ČLENSKÁ SCHŮZE opavského odboru Matice 
slezské. Aula Církevní konzervatoře, Beethove-
nova 1. 

11. 3. 18.30 UZDRAVENÍ NADPŘIROZENOU MOCÍ – 
Sugesce, nebo skutečnost? Křesťanské cent-
rum Cesarea, Olomoucká 24, 1. patro. Info: 
777 821 514, cesarea@cesarea.cz.

12. 3.  18.30 TAJEMSTVÍ ŽENSKÉ DUŠE – prožitková před-
náška pro ženy s P. Černou, pochopení díky ast-
rologii, pohýčkání astromódou a čarování aurare-
laxu. Nutná rezervace: 721 928 721. Minoritský 
klášter (malý sál).

15. 3. a 16. 3. ŽIJTE SVÉ SNY... A NAPLŇTE SVŮJ OSUD. 
Víkendový seminář I. Sýkorové pro ženy. Při-
hlášky: 777 283 342, www.ivankasykorova.wz.cz. 
Malý sál Minoritu.

18. 3. 18.00–20.00 KOUZLO RITUÁLŮ – relaxačně – vzdělávací 
přednáška pro ženy a dívky. Potřebujete roz-
jet nový a úspěšný projekt, uskutečnit sen nebo 
si jen tak splnit přání? Přednáší R. Adams, info: 
608 676 713. Minoritský klášter – malý sál.

20. 3. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Setkání 
a popovídání si o věcech běžného života. Asociace 
fyzioregenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Kontakt: 
M. Nováková, 737 473 226, www.vedomisrdce.cz/
klub.

20. 3. 19.00 POHLED DO VĚČNOSTI – Co se s námi stane, 
když zemřeme? Příběh nevěřícího člověka, který 
po nehodě prošel klinickou smrtí. Promítání DVD 
90 min. Křesťanské centrum Cesarea, Olomouc-
ká 24, 1. patro. Info: 777 821 514, cesarea@ce-
sarea.cz.

27. 3. 16.30–19.00 CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ 2 aneb Setkání s knihou 
a láskou po 10-ti letech. Přednáška M. Hrabicy. 
Info: 774 263 322. Střední škola poštovních a lo-
gistických služeb, Otická 23.

27. 3. 17.30 MYSTÉRIUM SMRTI A ZROZENÍ – před-
náška léčitele P. Soldána. Prodejna Radost, Horní 
nám. 61. Info: 732 257 946, 732 511 213, pro-
dejna.radost@seznam.cz, www.radost-opava.eu. 

29. 3. – 30. 3. KARMICKÁ BRÁNA DO DUŠE II. Dvoudenní 
seminář je zaměřen na pochopení své minulosti, 
kterou si osobnost přináší na tento svět. Před-
náší astroložka P. N. Smolová. Asociace fyziore-
generace, Olomoucká 2, 1. patro. Přihlášky: M. 
Nováková, 737 473 226, www.vedomisrdce.cz/
klub.

31. 3. 15.00 KRAJKOVÉ PUTOVÁNÍ KANADOU – beseda s K. 
Klusoňovou. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. 
Pořádá StOpa.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  1. 3. 15.00 VYSTOUPENÍ EVY HENYCHOVÉ – RECITÁL. Bližší 

info: 777 229 611. Orlovna, Slavkov u Opavy.
14. 3. 20.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. Slosovatelné vstupenky, předpro-

dej Sluna. Pořádá rekl., uměl. a modeling. ag. L. Bur-
dová, 602 722 324. Minoritský klášter.

15. 3. 14.30 KRAJANKA, oblíbená česká dechovka. Kino Mír. Pořádá 
ag. MAZEL-M. Masařík. 

16. 3.   JARNÍ DÍLNIČKY – MŠ křesťanská, Mnišská ul.
  9.00–17.00  Návštěvníci si mohou odnést jarní a velikonoční ozdoby.
18. 3.  VELIKONOČNÍ DÍLNY – ZŠ Opava, B. Němcové 2. 
16.00–19.00  S dětmi si vyrobíte spoustu různých dárečků a ozdob.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  6. 3. 18.00 BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO ŽENY K MDŽ, kde 

i 9 = STRIKE
15. 3. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
19. 3. 16.00 JOSEFOVSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI. Přihlášky do 14. 3.
24. 3. 13.00 AKCE KOLEDA. Vyhraj pivo nebo Kofolu. Podmínkou je 

3x STRIKE po sobě nebo nához přes 200 bodů
25. 3. 15.00 POVELIKONOČNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOT-

LIVCŮ, kde i 9 = STRIKE
27. 3. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – ABL
29. 3. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”

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
  1. 3.  SPORTTOUR – ŠIPKY – moderní šipky, hra 501 

(4. soutěž seriálu). Prezentace do 8.35 h. ZŠ Mařád-
kova, malá tělocvična.

  8. 3.  SPORTTOUR – RYCHLOBRUSLENÍ – bruslení na ledě 
(5. soutěž seriálu). Upřesnění místa a doby prezentace 
na www.sporttour.org.

15. 3.  SPORTTOUR – STOLNÍ TENIS – dvouhra (6. soutěž 
seriálu). Prezentace do 8.05 h. Herna Slezanu, B. Něm-
cové 20.

29. 3.  SPORTTOUR – BADMINTON – dvouhra (7. soutěž seri-
álu). Prezentace do 8.05 h. ZŠ Otická, tělocvična.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
11. 3. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE V SILOVÉM ČTYŘBOJI chlapců 

a dívek ZŠ. MGO.
11. 3.  OKRSKOVÁ KOLA NESTLÉ BASKETBAL CUP chlapců 

6.–7. tříd ZŠ. Určené ZŠ.
13. 3.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU chlapců SŠ. MSŠZe 

a VOŠ a určené SŠ.
14. 3. 10.00 OKRESNÍ FINÁLE NESTLÉ BASKETBAL CUP chlapců 

6.–7. tříd ZŠ. Otická.
17. 3. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 

chlapců ZŠ, SŠ. Vrchní.
18. 3.  8.00 VELIKONOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM pro 

chlapce a dívky ZŠ. Kylešovice.
19. 3.  OKRSKOVÁ KOLA NESTLÉ BASKETBAL CUP dívek 6.–

7. tříd ZŠ. Určené ZŠ.
25. 3.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU dívek SŠ. MSŠZe 

a VOŠ, OA.
26. 3. 10.00 OKRESNÍ FINÁLE NESTLÉ BASKETBAL CUP dívek 6.–

7. tříd ZŠ. Englišova.
28. 3.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU 

SKLADBU pro I. a II. stupeň ZŠ, SŠ. Mařádkova.

SPORTOVNÍ AKCE
MISS AEROBIK TOUR 2008 – cvičení pro dívky a ženy – 8. 3. v 10 h. 
Víceúčelová hala Opava.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz. 
Sobotní velikonoční nadílka pohybu v Perfektu – 22. 3. 
DP „BEZRUČOVA MORAVICE” – 48. ročník. 22. 3. Start: sport. areál – 
koupaliště Hradec n. Mor. od 6 h., Radkov-Dubová: zřícenina Vikštejn od 
8 h. Cíl: sport. areál – koupaliště Hradec n. Mor. Ukončení pochodu v 18 h. 
Pořádá odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT „VHT Opava”. 
Info: V. Bednařík, Liptovská 12, 721 702 807, 553 734 621, www.webpark.
cz/vht-opava, www.opava-city.cz. 
SC OPAVA WELLNESS, Statková 3, tel.: 608 625 162 pořádají kurzy 
na březen: Sportovní hala ELIM, Út, Čt: 19–20 h. – Jdeme do kondice 
v tepové frekvenci s J. Pavlíčkovou. Út, Čt: 18–19 h. – Záda dáme do 
pohody na Ballu. ZŠ Šrámkova tělocvična, Út, Čt: 19–20 h. – Pilates prota-
žení a posílení svalstva celého těla. ZŠ Englišova, malá tělocvična, Po, St: 
18.30–19.30 h. – Bodystyling. Po, St: 17.30–18.30 h. – Pilates a power 
joga. Čt: 18.30–19.30 – Velké míče Ball.
BABY CLUB KAČKA, H. Quittková, tel.: 723 391 163, 605 962 095, 
www.babyclub.cz. Zápis do březnového kurzu plavání dětí, cvičení rodičů 
s dětmi (6. týdnů až 7 let). Po–Pá 8–15 h. MC Oasa, Válečkova 16.
DRAPS SPORT CENTRUM OPAVA, Provaznická 5 (areál bývalé Opa-
vie), tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. 3x squash, 2x badminton, 
stolní tenis, bar s příjemným posezením pro cca 50 osob. Otevřeno denně 
8–24 h. So 15. 3. od 10 h. se uskuteční badmintonový turnaj dvojic pro 
neregistrované hráče. Info a přihlášky: 776 453 526. 
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OSTROJ OPAVA pořádá nábor mladých 
střelců od 10 do 14 let z řad chlapců a dívek majících zájem o sportovní 
střelbu ze vzduchových a kulových zbraní olympijských disciplín na střelnici 
na sv. Anně (za Psychiatrickou léčebnou vpravo). Info: O. Gavenda, Chel-
čického 40, 607 719 019.
KLUB BAMBINO zahajuje další ročník kurzů pro děti od 6 týdnů do 2 let 
Kojenci ve vodě v termínu duben–červen. Městské lázně. Přihlášky: p. Ma-
ráková, 602 535 477 (19–21 h.). Info schůzka v oddělení sauny – 28. 3. 
v 9.30 h. (závazné přihlášky, úhrada kurzovného). 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Tenisový
úder

Trmácet Kovový
prvek Symetrála

Vážení čtenáři, v tajence jarní křížovky nalez-
nete parodii na známou březnovou pranostiku, 
která vám připomene, že je nejvyšší čas si zajistit 
letošní zahraniční dovolenou. Chcete-li navíc získat 
jedno ze tří pánských či dámských triček s logem 
Opavy, zašlete nám do 14. března správné znění 
tajenky buď na adresu: Magistrát města Opavy, 
redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s ře-
šením můžete odevzdat i na podatelně magistrátu. 
V tajence březnového sudoku naleznete místní část 
Opavy. 

Text k sudoku s tajenkou: Nejvýznamnější his-
torickou památkou místní části … (tajenka) je 
osmiboká hřbitovní kaple zvaná Švédská. Byla 
postavena r. 1394 ve stylu slezské cihlové gotiky 
a dodnes jsou zachovány zbytky fresek. Svůj název 
získala během třicetileté války, kdy sloužila švéd-
ským vojákům k bohoslužbám. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček dopl-
ňujeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtve-
rec 3x3 obsahoval číslice 1 až 9. Tajenku na pod-
barvených políčkách v úhlopříčce odhalíme tak, že 
za čísla 1, 2, … 8 dosadíme písmena: A, Y, K, I, E, 
N, T, Ř. Tajenku čteme odleva nahoru. 

Správné znění tajenky únorové křížovky zní: Chtěl 

jsem uvařit té a ne tér. Fotografickou publikaci 
Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito 
opavští výherci: Jiří Volkmer, Marta Hajnová, Kurt 
Mužík. Řešení únorového sudoku s tajenkou je: 
3651927 843 = Matiční dům.

3 4 6 5

8

5 7

9 3 2

5 4

7 9

8 1 2 4

5

2 7 9 6 1

Křížovka, sudoku
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Výborné atletické výkony, 
zúročený fotbalový talent. 

Sportovci začínající i léty 
protřelí. Slezské divadlo 
opět na konci února hostilo 
slavnostní předání cen 
nejúspěšnějším sportovcům 
z celého Opavska za rok 2007.

Do letošního udílení cen výrazně 
zasáhly mladé talenty. Devate-
náctiletý běžec Jakub Holuša zís-
kal prvenství v kategorii dospělých 
jednotlivců, osmnáctiletý fotbalista 
Libor Kozák dominoval juniorské 
kategorii. 

Oba sportovce loni zdobily výborné 
výkony. Jakub Holuša je několikaná-
sobný mistr republiky a také mistr 
Evropy, Libor Kozák je jedním z nej-
obávanějších střelců II. fotbalové 
ligy, na konto si připsal dvě repre-
zentační branky a stáž v nejvyšší 
anglické lize.

Při vyhlášení se ale ukázali i zkušení 
borci, kteří pomáhají svým opavským 
týmům nadprůměrnými tvůrčími 
a herními schopnostmi. Do desítky 
nejlepších vystoupali fotbalový zálož-
ník Milan Barteska (6. místo) a bas-
ketbalový lídr Petr Czudek (3. místo).

Cenu pro nejlepší tým získali opět 
volejbalisté, kteří zakončili loňskou 
extraligovou sezonu na třetí příčce. 
Trenérské pocty patřily atletickému 
kouči Janu Škrabalovi a cyklistic-
kému matadorovi Jaroslavu Koneč-
nému. Cenu pro nejúspěšnější spor-
tovce s tělesným postižením získaly 
díky dvěma zlatým medailím ze spe-
ciální olympiády v Šanghaji Vlasta 
Mikulová a Naďa Vaňková.

www.nejcinabytek.cz

®

Studio moderního nábytku
Opava I Těšínská 29

inzerce
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Ceny pro nejúspěšnější sportovce Opavska
Nahoře:
Vítězná trojice 
z kategorie 
jednotlivců. Zleva: 
Jan Gardavský, 
Jakub Holuša, Petr 
Czudek.

Dole:
Juniorem roku je 
fotbalový útočník 
Libor Kozák. 

Foto: Jan Šindler

Výsledky:
Dospělí jednotlivci: 1. Jakub 
Holuša (atletika), 2. Jan Gardav-
ský (travní lyžování, juniorský mistr 
republiky), 3. Petr Czudek (basket-
bal), 4. Jan Kudlička (atletika, mistr 
republiky ve skoku o tyči a v sedmi-
boji) 5. Jan Miketa (vodní lyžování, 
mistr republiky) 6. Milan Barteska 
(fotbal) 7. Jakub Rybníček (volej-
bal) 8. Dalibor Lhotský (střelba 
z polní kuše, mistr republiky), 
9. Lucie Zedková (taekwon-do, mis-
tryně republiky a Evropy), 10. Zde-

něk Trójan (motokáry, 6. místo ve 
světovém poháru). Junioři: 1. Libor 
Kozák (fotbal), 2. Anna Klimundová 
(squash, mistryně republiky, 3. ve 
světovém žebříčku), 3. Jan Vrcho-
vecký (taekwon-do, mistr repub-
liky a Evropy). Týmy: 1. VK Opava 
(volejbal) 2. TJ Sokol Opava (atle-
tika) 3. SFC Opava (fotbal) 4. BK 
Opava (basketbal) 5. KST Robot 
Mokré Lazce (stolní tenis). Trenéři 
roku: Jan Škrabal (atletika), Jaro-
slav Konečný (cyklistika). Zdra-
votně hendikepovaní: Vlasta 
Mikulová, Naďa Vaňková (bocca).


