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Otužilci závodili na Stříbrném jezeře
Desítky otužilců a vytrvalostních plavců se 
na pozvání Davida Čecha sjely na vytrva-
lostní závody a na setkání pokořitelů kanálu La 
Manche. strana 6

Továrna na léky rozšiřuje výrobu
IVAX Pharmaceuticals, který sídlí v Komárově, 
výrazným způsobem zvyšuje výrobu. Firma 
postupně přijme více než tři stovky nových pra-
covníků. strana 3

Kuře s Kryštofem natáčelo v Opavě
Velikonoční charitativní koncert skupiny Kryš-
tof se natáčel ve Slezském divadle. Natáčení se 
zúčastnily například flétnistky opavské ZUŠ (viz 
foto).
 strana 14

Výsledky soutěže na humanizaci 
fasád
Prohlédněte si oceněné návrhy na proměnu 
fasád městských domů na Dolním a Horním 
náměstí. Navíc můžete navštívit výstavu návrhů 
v kostele sv. Václava.
 strany 8–9

Fotbalisté a basketbalisté bojují 
o postup
Jarním cílem opavských basketbalistů je postup 
do nejvyšší soutěže a i fotbalisté SFC koketují 
s myšlenkou na postup mezi elitu. Na snímku lídr 
BK Petr Czudek (s míčem) v zápase proti Cho-
mutovu. strana 24

Začíná festival Další břehy
Dvanáctý ročník jarního multižánrového festivalu 
má tentokrát sjednocující motto „Tam, kde vychází 
slunce…” a je věnován Japonsku.
 strana 10
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Od posledních březnových dnů vystavuje městská 
Opavská kulturní organizace v kostele svatého Vác-
lava architektonické návrhy, které nám přišly do sou-
těží o humanizaci fasád na Dolním a Horním náměstí. 
Můžete se tak sami podívat, jak si proměnu opavských 
domů v centru města představují architekti, kteří se 
do soutěže přihlásili. Využijte možnosti vybrat návrhy, 
které se vám nejvíce líbí, a to v připravené anketě. Uvi-
díme, zda Opavané mají stejný názor jako odborná 
porota. 

V průběhu jara vám nabídneme veřejné prezen-
tace dalších připravovaných projektů. Opavská kul-
turní organizace (OKO) – nejprve představí návrh nové 
podoby Obecního domu na Ostrožné ulici. Na konci 
května bude OKO prezentovat vizi možné rekonstrukce 
bývalého Dominikánského kláštera – Domu umění. 
Úvodní nápady a studie, které byly projednány radou 
města, kladou důraz na zachování galerijního rázu 
celého komplexu a současný komplex obohacují o další 
zajímavé prvky.

Na konci března skončily největší přesuny v rámci vel-
kého stěhování magistrátu. V areálu na Krnovské ulici 
nyní sídlí přes dvě stě úředníků, a na jednom místě tak 
můžete vyřídit většinu úředních záležitostí. Sjedno-
tili jsme novou službu Czech POINT pro vyřízení výpisů 
z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru 
nemovitostí a rejstříku trestů.

Mezi dobré zprávy měsíce března patří velký podnika-
telský záměr společnosti IVAX Pharmaceuticals, která 
patří do skupiny TEVA. Společnost slavnostně ozná-
mila, že se rozhodla rozšířit svůj závod v Komárově 
a investovat zde přes 1 miliardu korun. V nové továrně 
vznikne více než třista nových pracovních míst. 

V dubnu pořádá město už 12. ročník festivalu Další 
břehy. Zatímco loni se festival nechal inspirovat rus-
kou kulturou, letos se věnuje kultuře japonské. Festi-
val navazuje na loňské Japonské kulturní dny v Opavě, 
přičemž tentokrát je chce rozšířit o pestřejší a hlubší 
nabídku kulturních pořadů. Mezi nejzajímavější akce 
bude patřit zcela nová výstava fotografa Jindřicha 
Štreita, který vystaví sedmdesát fotografií ze svého tří-
měsíčního pobytu v Japonsku. 

Sportovním fanouškům opavského fotbalu a basket-
balu pravděpodobně nabídne duben několik zajíma-

vých utkání. BK Opava i SFC 
Opava patří k adeptům na 
postup do vyšších soutěží, 
a to je dobrá pozvánka na 
jejich jarní zápasy.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Nová výstava Jindřicha Štreita
Světoznámý fotograf Jindřich Štreit připravil novou 
kolekci sedmdesáti fotografií ze svého tříměsíčního 
pobytu v Japonsku.
 strany 12–13
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Rozšíření továrny na léky dá práci
více než třem stovkám lidí
Je to doposud největší izraelská 

investice v České republice. 
A mohla by Opavsku přinést 
více než tři stovky nových 
pracovních míst. Skupina TEVA se 
rozhodla, že investuje do svého 
komárovského závodu Ivax 
Pharmaceuticals více než 1,6 
miliardy korun. 

V současné době pracuje v Ivaxu okolo 
jednoho tisíce zaměstnanců. Loňský 
obrat firmy se pohyboval v řádu 6 mili-
ard korun. V areálu závodu by měl brzy 
vyrůst další komplex, který by se zabý-
val výrobou tablet a tvrdých želatino-
vých tobolek.

„Nový závod by se měl stavět ve dvou 
etapách. Po dokončení první etapy by 
měl produkovat čtyři milardy tablet,” 
konstatoval generální ředitel Ivax Phar-
maceuticals Jiří Urbanec. Společnost 
odhaduje, že celá první etapa by mohla 
být hotova do konce roku 2010. Po jejím 
skončení se zpětinásobí současná pro-
dukce firmy. „V předpokládané druhé 
etapě bude vytvořena kapacita na další 
čtyři milardy tablet,” upozornil na další 
plány Jiří Urbanec. Léky bude společnost 

distribuovat především do Evropy a Spo-
jených států.

„Když se daří opavským firmám, tak se 
daří i městu,” komentoval záměr na tis-
kové konferenci primátor Zbyněk Stan-
jura. „Je to dobrá zpráva, ať už jde o nová 

pracovní místa nebo fakt, že továrna 
vznikne ve stávajícím areálu,” dodal.

Přibrání nových lidí bude probíhat 
postupně, zhruba ve třech letech. Spo-
lečnost chce vytvořit pro nezaměst-
nané, kteří jsou zapsáni na Úřadu práce 
v Opavě, nový rekvalifikační kurz – far-
maceutický operátor. Firma chce nové 
pracovníky nabírat především v Opavě 
a na Opavsku.

Vlevo:
Generální ředitel 
Ivaxu Jiří Urbanec, 
rektor SU Rudolf 
Žáček, primátor 
Zbyněk Stanjura 
a ředitel české 
pobočky konsorcia 
Teva Zdeněk 
Zahradník na slav-
nostní prezentaci.

Vpravo:
Na tomto místě 
– v areálu Ivaxu 
– vyroste nový 
závod na léky.

Foto: Jan Šindler

Strážníci budou dávat botičky jen častým hříšníkům

Městská policie mění pravidla, 
podle kterých bude nasazovat 

botičky na auta. Za špatné 
parkování zablokuje automobil 
jen v případech, pokud se bude 
jednat o hříšníka, který předpisy 
porušuje dlouhodobě.

Jednou za čas se řidičům stane, že 
zkrátka nutně potřebují porušit před-
pisy o parkování. Spěchají, počítají čas 
na vteřiny. Pokud se vrátí zpět a najdou 
na autě botičku, veškerá snaha ušet-
řit čas je promarněná. Kromě toho může 

jejich auto blokovat po nějakou dobu 
auta jiná.

Vedení města ve spolupráci se stráž-
níky se rozhodlo změnit přístup ke zne-
hybnění aut. Pokud bude porušení před-
pisu výjimečné, strážník nenasadí na 
auto botičku, ale zanechá řidiči vozi-
dla zprávu o špatném parkování a po-
kutě. Pokud půjde o vozidlo, které bude 
pravidla parkování porušovat častěji, 
strážníci nechají botičku nasadit. Čet-
nost prohřešků budou strážníci ověřovat 
pomocí elektronického databázového 

systému. „Měníme pravidla, abychom 
méně blokovali dopravu při parko-
vání a abychom trochu usnadnili řešení 
problému jen občasným hříšníkům. 
Obzvláště turisté, návštěvníci města 
ze vzdálených míst, nemusí mít dosta-
tečnou představu, kde a jak je možné 
v Opavě zaparkovat. Pokuta bez botičky 
je přiměřený trest,” konstatoval primá-
tor Zbyněk Stanjura.

„Nová pravidla začneme uplatňovat od 
7. dubna,” uvedl na závěr šéf opavských 
strážníků Richard Szotkowski.
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Dubnové zastupitelstvo. Jede-
nácté řádné zasedání Zastupitelstva 
statutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 15. dubna od 9 hodin ve 
Sněmovním sále minoritského kláš-
tera v Opavě. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava.cz. 
63. výročí osvobození Opavy. 
Vzpomínkové setkání u příležitosti 63. 
výročí osvobození našeho města ve II. 
světové válce se uskuteční 22. dubna 
v 10 hodin na náměstí Osvoboditelů 

u Památníku vítězství. Pietní akt u pří-
ležitosti Dne vítězství proběhne na 
Městském hřbitově u Pomníku rudoar-
mějců 8. května v 10 hodin.
Město pronajme byty. Opavská rad-
nice nabízí zájemcům o bydlení dva 
volné byty v městských domech, 
a to byt velikosti 1+1 na Krnov-
ské 28 a 2+1 na adrese Mezi Trhy 6. 
Od 17. března do 18. dubna bude na 
úřední desce magistrátu zveřejněno 
oznámení o výběrovém řízení na pro-
nájem těchto bytů, informace o způ-
sobu výběrového řízení, termínu pro-

hlídky bytů, podmínkách a termínu 
ukončení přijímání přihlášek. K výběro-
vému řízení se mohou přihlásit pouze 
fyzické osoby starší 18-ti let, které 
jsou občany ČR, nebo jsou cizinci s po-
volením k trvalému pobytu na území 
ČR. Dále nesmí mít zájemci uzavřenou 
jakoukoliv nájemní smlouvu k bytu ve 
vlastnictví SMO, nesmí městu nic dlu-
žit, přičemž dlužníkem nesmí být ani 
právnická osoba, ve které je uchazeč 
členem statutárního orgánu či společ-
níkem. Případné dotazy vám zodpoví 
na telefonním čísle 553 756 440.
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Jaktař má nového okrskového strážníka

Městská policie otevřela novou 
služebnu a do ulic vyslala 

dalšího okrskáře. Strážník Tomáš 
Dostál se bude věnovat oblasti 

Městkých sadů, Jaktaři a okolí ulic 
Sadová a Vojanova.

Nové kontaktní místo vzniklo ve 
víceúčelové hale na Žižkově ulici. 
Služebna bude otevřena pro veřej-
nost vždy ve středu od 15 do 16 
hodin nebo kdykoliv po telefo-

nické domluvě. Stráž-
níka je možné zastih-
nout na služebním 
mobilním telefonu 
731 144 911. Kromě 
služebny zřídili strážníci 
ještě schránku důvěry, 
kam mohou lidé vklá-
dat nalezené věci nebo 
do které mohou vhazo-
vat náměty, přání a při-
pomínky.

Bývalý dominikánský klášter čeká rekonstrukce

Středisko uměleckých aktivit 
s důrazem na výtvarné 

umění. Taková je představa 
městské Opavské kulturní 
organizace (OKO), jak by měl 
být v dalších letech využíván 
bývalý dominikánský klášter na 
Pekařské ulici.

Příprava rekonstrukce a dalšího vyu-
žití Domu umění navazuje na nedávnou 
konzervaci kostela sv. Václava. „Navr-
hujeme rekonstruovat galerii, upra-
vit dnes nevyužívané prostory v přízemí 
a v podkroví pro potřeby galerie. Jsme 
pro úpravu vstupu do objektu a úpravu 
atria. Zároveň chceme, aby zde i nadále 
působila umělecká škola,” konstatovala 
ředitelka Oka Irena Šindlerová. 

OKO navrhuje několik základních opat-
ření. Prosazuje důkladnou rekonstrukci 
přízemní části celého komplexu. Kromě 
zásadní přestavby vchodu do důstoj-
nější podoby, by měla být v přízemí 

vybudována šatna pro návštěvníky kos-
tela či galerie, návštěvnická recepce 
a zázemí pro umělce. Refektář by měl 
sloužit jako společenský sál. Provoz 
restauračního zařízení by měl být výraz-
něji oddělen od provozu umělecké části.

„Bývalý ambit s rajským dvorem by byl 
po rekonstrukci kultivovaným víceúče-
lovým prostorem. Byl by to výstavní 
a společenský sál a současně přiro-
zené předsálí kostela,” sdělila ředi-
telka. V rámci modernizace galerie by 
byl zachován její styl ze 70. let minu-
lého století. Galerie by se měla dopl-
nit o expoziční osvětlení, stínění (okna 
by měla být opatřená fólii, která nepro-
pouští UV záření), zvlhčovače (zařízení 
upravující klima ve výstavních prosto-
rách – nezbytné při vystavování cen-
ných výtvarných děl), výstavní fundus 
(závěsný systém – stabilní, výstavní 
panely a výstavní vitríny) a další stan-
dardní výbavu (nábytek, informační 
tabule, apod.).

Prostory pro uměleckou školu, kterou 
navštěvuje více než 400 dětí, by zůstaly 
zachovány pro její potřeby. V dalším 
patře budovy – v podkroví – by vznikly 
nové ateliéry a výstavní plochy, které by 
mohly využívat pro umělecké workshopy 
a výstavy ZUŠ či střední škola umělecká 
a průmyslová. Kostel sv. Václava navrhlo 
OKO doplnit ještě o výstavní fundus. 
„Také bychom chtěli připravit stálou 
expozici o historii kostela a dominikán-
ské kaple,” doplnila Irena Šindlerová.

Návrhy OKA vycházejí ze studie praž-
ských architektů Mikuláše Hulce a Dani-
ela Špičky. Tito architekti jsou zároveň 
autoři návrhu nedávné konzervace kos-
tela sv. Václava, za který dostali ocenění 
v soutěži Český interiér 2007. „Úvodní 
nápady a studie, které byly projednány 
radou města, kladou důraz na zachování 
galerijního rázu celého komplexu a sou-
časný komplex obohacují o další zají-
mavé prvky,” uvedl po jednání městské 
rady primátor Zbyněk Stanjura.

Den Země 2008. SEV 
Areka ZO ČSOP a Opavské 
zastupitelstvo dětí a mlá-
deže ve spolupráci s od-
borem životního prostředí 

magistrátu, Střediskem volného času 
v Opavě, dalšími organizacemi a odbor-
níky připravili letošní Den Země na téma 
„Kameny”. Doprovodné akce budou pro-
bíhat od 7. dubna a jejich výčet nalez-
nete v kulturním kalendáři v rubrice 
Areky. Den Země vyvrcholí 22. dubna od 
9 do 15 hodin na Horním náměstí. 
Zastupitelé budou schvalovat měst-

ská stipendia. Opavská radnice chce 
zavést stipendijní programy pro opavské 
vysokoškoláky s výborným prospěchem. 
O stipendium by mohli požádat studenti 
od druhého ročníku studia. O pravidlech 
udělování stipendií budou na dubnovém 
zasedání rozhodovat zastupitelé.

Opava obdržela 
dotaci z rozpočtu 
MSK. Zastupitel-

stvo Moravskoslezského kraje na svém 
22. zasedání dne 21. 2. 2008 schválilo 
poskytnuté dotace v rámci vyhlášeného 
„Programu podpory aktivit v oblasti kul-

tury na rok 2008”. V rámci tohoto dotač-
ního titulu byla statutárnímu městu 
Opava poskytnuta účelová dotace na 
realizaci projektu „12. ročník festivalu 
Další břehy”. Výše přiznané dotace činí 
200 tisíc korun. 
Historiáda letos v Opavě. Agentura 
Hobit a ZŠ T. G. Masaryka pod patroná-
tem školského odboru magistrátu pořádá 
ve dnech 17.–18. dubna dvanáctý roč-
ník dějepisné soutěže Historiáda. Sou-
těž dvaceti čtyřčlenných týmů žáků ZŠ 
z celé republiky je zaměřena na práci 
v týmu a plnění logických úkolů.
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Od 9. do 10. dubna můžete 
nechat zapsat své děti 

v předškolním věku do některé 
z opavských mateřských škol. 
O přijetí dítěte rozhoduje 
ředitelka příslušné mateřské 
školy podle školského zákona.

„Upozorňujeme rodiče, že žádosti 
nebude přijímat pracoviště Mateřské 
školy na Vrchní, protože provoz této MŠ 
bude v příštím školním roce přesunut 
do nově rekonstruovaných tříd Mateřské 

školy na Šrámkově,” upozornila vedoucí 
odboru školství Jaroslava Gebauerová. 
Přednostně budou přijímány děti v po-
sledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Předškolní zařízení 
mohou přijmout pouze dítě, které se 
podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním a má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očko-
vání podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením 
rozhodne ředitelka mateřské školy na 
základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě také 
registrujícího praktického lékaře pro děti 
a dorost. 

Zápisy budou probíhat po oba dny od 
8 do 16 hodin. Ve stejné dny a stej-
nou dobu bude probíhat i zápis do oddě-
lení jeslí při Mateřské škole Olomoucká. 
Podrobné informace o provozu a umís-
tění škol, o nabídce zájmových aktivit 
pro děti a společných akcích pro rodiče 
naleznete na webových stránkách rad-
nice (www.opava.cz) v sekci školství.

Začínají zápisy do mateřských škol

Tři stovky amerických 
středoškoláků přivítá na 

začátku dubna opavské Centrum 
Elim. Se studenty se budete moci 
setkat na školách či různých 
veřejných akcích. 

Studenti se od 5. do 11. dubna zapojí 
do programů na pěti vybraných školách 
v Opavě, Ostravě a do činnosti Centra 
Elim. „Konkrétně se budou spolu s našimi 
studenty podílet na realizaci projektů, 
jako je například úprava zahrady před 
Legal Clubem na Hradecké ulici, posezení 
pro studenty v areálu Mendelova gym-

názia, hřiště pro volný čas u Centra Elim 
nebo vybudování altánů pro posezení na 
školách a podobně,” řekla Pavlína Něm-
cová, ředitelka Centra Elim.

Kromě toho se studenti zapojí do 
výuky anglického jazyka a tělesné 
výchovy na školách, zúčastní se dis-
kuse v rámci festivalu Jeden svět, 
zapojí se do odpolední činnosti v klu-
bech a na turnajích pro děti a mládež. 
V Elimu budou někteří například od 
pondělí do pátku v době od 9 do 11 ho-
din (Domino aneb Klubová dopoledne 
pro rodiče s malými dětmi do 5 let) 

a od 14 do 17 hodin (Za hranice – klub 
pro mládež). 

„Navázání této vzájemné mezinárodní 
výměny zkušeností je jedinečnou pří-
ležitostí, jak poznat a vidět v praxi 
nové metody práce s dětmi a mládeží, 
poznat nové přátele a jejich způsob 
života a na oplátku jim přiblížit život 
především mladých lidí u nás,” dodává 
Pavlína Němcová. Návštěva amerických 
studentů v Opavě probíhá v rámci pro-
gramu MCYM, křesťanské organizace, 
která slouží mládeži na amerických 
středních školách. 

Třista amerických studentů míří do Opavy

Otužilci a pokořitelé La Manche soutěžili na Stříbrném jezeře

Desítky otužilců se ke konci března sešly na 
Stříbrném jezeře, aby si zaplavaly v pětistupňové 

vodě a zúčastnily se závodů O pohár Stříbrného jezera. 
Mezi nimi byla i řada borců, které spojuje jeden 
z velkých vytrvalostních výkonů – přeplavání kanálu La 
Manche.

Závod a setkání pokořitelů kanálu pravidelně pořádá opavský 
rodák David Čech, který ve svých dvaceti letech pokořil kanál La 
Manche v obou směrech. I letos připravil pro účastníky tratě od 
250 do 750 metrů. Zároveň se i zúčastnil závodu na nejdelší trati 
a stejně jako loni na ní zvítězil. „Počasí nám ale tentokrát přálo víc 
než loni,” poznamenal k průběhu závodů. 

Foto: Jan Šindler

Město Opava nabízí občanům 
a organizacím, které 

poskytují sociální služby, že se 
mohou zúčastnit výběrového 
řízení na provozování bytového 
domu na Jateční 7. Vítěz soutěže 
by pak provozoval v domě 
takzvané chráněné bydlení 
a některé sociální služby.

Jde o dvoupatrový dům se sedmnácti 
byty a město bude přijímat písemné 
nabídky do 15. dubna. „Město poža-

duje po budoucím vypůjčiteli posky-
tovat uživatelům chráněné bydlení dle 
zákona o sociálních službách. Město 
má dále zájem o poskytování dalších 
druhů sociálních služeb pro občany 
Opavy, a to dle komunitního plánu. 
Zejména se jedná o poskytování kri-
zové pomoci (až tříměsíčního pře-
chodného bydlení) a služby podpory 
samostatného bydlení,” uvedla koordi-
nátorka městského komunitního plá-
nování Kateřina Gelnarová. Komunitní 
plán je dostupný na webových strán-

kách www.opava-city.cz/komunitni-
-planovani.html. Provozovatelé domu 
by měli nabízet přechodnou formu 
bydlení na dobu 12 měsíců (s možností 
prodloužení nejdéle na 24 měsíců), 
odbornou a specifickou péči o všechny 
uživatele a zároveň by měli vyhradit 
dva byty pro krizovou pomoc v rámci 
potřeby města.

Podrobné rozsáhlé informace o celé 
nabídce najdete na webových strán-
kách města (www.opava.cz).

Město nabízí dům na Jateční chráněnému bydlení
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V minoritském klášteře vystoupí 
Marián Varga. Příznivci varha-
níka Mariána Vargy si přijdou na své 
v úterý 29. dubna. Legendární sloven-
ský hudebník a skladatel z Prúdů či 
Collegia Musica, mág kláves, improvi-
zace a experimentu a dalšími super-
lativy označovaný umělec vystoupí 
v sále minoritského kláštera od 19 ho-
din. Koncert spolupořádá statutární 
město Opava. Návštěvníci se mohou 
těšit na nevšední zážitek, Varga se 
po zániku Collegia Musica začal jako 
jeden z prvních hudebníků u nás 
věnovat konceptu absolutní improvi-
zace a na koncertech střídá desítky 
nových zvukomalebných i melodic-
kých nápadů. Jeho pódiový projev je 
strhující.
Divadelní premiéra – Čekej do 
tmy. Od konce března uvádí Slezské 
divadlo novou hru: kriminální thriller 
s názvem Čekej do tmy. Příběh, který 
se dočkal filmového zpracování a ve 

kterém si zahrála Audrey Hapburnová, 
vypráví o bývalém tenisovém šampió-
novi, který se rozhodne zavraždit svoji 
manželku. Pro peníze a také aby se 
pomstil za její nevěru. K vraždě chce 
dohnat svého spolužáka z vysoké 
školy a vydírá ho. V opavském zpra-
cování budete moci vidět v roli man-
želky novou posilu opavské činohry – 
Hanu Baroňovou.
Dvě medaile z MČR ve střelbě ze 
vzduchovky. V první polovině března 
se v Plzni uskutečnilo mistrovství ČR 
ve střelbě ze vzduchových zbraní. 
Mladí střelci SSK Ostroj Opava se pro-
sadili do finálové osmičky a vybojovali 
dvě medaile v disciplíně VzPu 40 ran. 
Stříbrnou medaili v juniorské katego-
rii získala Gabriela Krečmerová cel-
kovým nástřelem 494,3 bodu. Svým 
výkonem přispěla ke 3. místu druž-
stva Moravskoslezského KS. Svou 
první bronzovou medaili z republi-
kové soutěže získal starší dorostenec 

Lukáš Kalus za výkon 379 bodů. V ka-
tegorii starších dorostenek skončila na 
7. místě Pavla Polová. 
Holuša zlatý na MČR. Halová atle-
tická sezona potvrdila kvalitu opav-
ského Sokola. Ten se stal se ziskem 
18 medailí (9 zlatých, 4 stříbrné, 5 
bronzových) z mistrovství ČR od žac-
tva po dospělé nejúspěšnějším oddí-
lem v celé republice. Potěšitelné 
je, že vedle mládežnických úspě-
chů se daří pokračovat s talenty 
i v dospělém věku. Důkazem jsou 
výsledky z MČR dospělých: vítězství 
na 800 m s přehledem získal Jakub 
Holuša, stříbro si odváží Jan Kud-
lička ve skoku o tyči, a těsně pod 
stupni vítězů zůstali Karolína Holu-
šová (4. místo na 1500 m) a Petr 
Vaněk (5. místo na 400 m). Do finá-
lové „osmičky” se dostali i opavští 
„tyčkaři” Petra Kozelková (7. místo) 
a Jakub Šimeček s Jakubem Böhmem 
(společně na místě 8.).
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Sedm dubnových dnů bude 
probíhat na území našeho 

města tradiční jarní úklid 
organizovaný městským odborem 
životního prostředí.

V tomto období budou rozmístěny kontej-
nery, které budou sloužit k uložení odpadu 

z úklidu zelených ploch a prostranství 
kolem domu. Jarní úklid proběhne ve 
dnech 7.–11. dubna a 14.–15. dubna. 
Kontejnery budou přistaveny ve 14 hodin 
a odvezeny téhož dne v 18 hodin. Další 
odpady – kusový, objemný, stavební, pří-
padně nebezpečný, jako jsou ledničky, 
televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly 

od olejů a nátěrových hmot, do těchto 
kontejnerů nepatří. Můžete je však bez-
platně odevzdat ve třech sběrných mís-
tech, a to na ulici Hálkova v Kateřinkách, 
Bílovecká v Kylešovicích nebo Přemys-
lovců v Jaktaři. Otevřeno mají od pon-
dělí do pátku v době od 11 do 17 hodin 
a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Začíná pravidelný jarní úklid

  7. 4. Mlýnská – konec u řeky Jateční – u obchodu Slámova – u opěrné zdi

  8. 4. Horovo náměstí – od ul. 
Gogolova

Englišova – u prodejny 
potravin

Karolíny Světlé – u transfor-
mátoru

  9. 4. Šeříková – křižovatka s ul. 
Květinová

Stará silnice – křižovatka 
s ul. Prokopa Holého Mostní – u domu č. 11

10. 4. Wolkerova – vozovka 
naproti domu č. 32

Rolnická – stanoviště auto-
busů u Ingstavu

Pekařská – vozovka naproti 
domu č. 107

11. 4. Ochranova – u parčíku Ratibořská – odstavný pruh 
vedle Dřevony

Fügnerova – křižovatka s ul. 
Na Bahně

14. 4. 28. října – křižovatka s ul. 
U Švédské kaple

Zahradní – křižovatka s ul. 
Tyršova

Mendlova – panelová plocha 
u restaurace

15. 4. Wintrova – spojka s ul. Slo-
venská

Vaníčkova – křižovatka s ul. 
Ruská Hlavní – u domu č. 93 Bílovecká – plocha před 

restaurací U Zajíce 
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Město dostalo dvaadvacet n
Třináct architektonických návrhů, jak by mohly vypadat nové fasády domovních bloků na Horním náměstí. 
Devět návrhů, jak by se mohl změnit dlouhý blok z Horního na Dolní náměstí. Takovou nabídku dostalo město 
v architektonických ideových soutěžích na proměnu tváře domů v centru města. Většinu návrhů si budete moci 
prohlédnout na devítidenní výstavě v odsvěceném kostele sv. Václava, kterou od konce března pořádá městská 
kulturní organizace OKO.

Soutěže se týkaly deseti 
bytových domů. Jedna 

zahrnovala čtyři propojené domy 
na Horním náměstí a druhá tři 
propojené domy v ulici Mezi Trhy 
a tři domy na Dolním náměstí. 
Do soutěží se zapojili jak místní 
architekti, tak i architekti ze 
vzdálenějších míst. 

Jednotlivé návrhy hodnotila odborná 
porota, které předsedal renomovaný 
pražský architekt Mikuláš Hulec. Hodno-
cení bylo anonymní – porotci nevěděli, 
čí návrh hodnotí.

V soutěži o Horní náměstí porota neu-
dělila první cenu, udělila cenu druhou 
a třetí. V soutěži o Dolní náměstí udě-
lila první a druhou cenu a zvlášť ještě 
ocenila dva nápady za některé zajímavé 
prvky.

Číslo 4 | duben 2008

T
É

M
A

1. místo
MS architektura a design, s.r.o., 
Praha (Alexandr Verner, Praha; 
Dorota Kluska, Praha; Pavel Hře-
becký, Praha)
Hodnocení poroty: ocenila řešení 
parteru a jeho propojení s náměs-
tím; reálné řešení, které plně vyu-
žívá možnost konstrukčního systému 
monolitického parteru; kvalitní řešení 
střešní krajiny; práci s dominantami a jejich výškovým uspořádáním; propracovanost 
fasád; vysokou profesionalitu návrhu.
Z popisu autorů: Fasády do náměstí střídají kamenné obkladové materiály s omítkami. 
Směrem do dvora jsou probarvované omítky doplněny zavěšenými slunolamy z jed-
noduše kotvených bambusů, které mají vysokou životnost bez potřeby údržby. Parter 
je doplněn o nově citlivě organizované prosklené výkladce, které harmonizují součas-
nou řádovost členění fasád. Nově navrhované bytové jednotky v nástavbě objektů jsou 
koncipovány s důrazem na efektivní využívání užitných ploch, minimalizaci komunikač-
ních koridorů a prostorovou přehlednost. Komerční plochy jsou navrhované v rámci ide-
ové studie, zcela volné dle moderních principů řešení obchodních ploch a s ohledem na 
potřebu oživení a revitalizaci vedlejších prostranství centrální zóny města.

Příspěvková organizace OKO 
a Magistrát města Opavy vás 

srdečně zvou na výstavu soutěžních 
a vítězných návrhů architektonické 

soutěže o ideový návrh

„HUMANIZACE FASÁD 
BYTOVÝCH DOMŮ 

– DOLNÍ NÁMĚSTÍ A MEZI 
TRHY V OPAVĚ”

&
„HUMANIZACE BYTOVÝCH 
DOMŮ – HORNÍ NÁMĚSTÍ 

V OPAVĚ”
kostel sv. Václava na Pekařské ulici

25. 3. – 2. 4. 2008.
Otevřeno každý den od 11 do 17 h

zdarma.
Zahájení výstavy 

v úterý 25. 3. 2008 v 17 h.

Soutěž o Dolní náměstí

2. místo
ATELIER 38, s.r.o., Ostrava (Jan 
Zelinka, Opava; Tomáš Bindr, Opava; 
Lucie Zillichová, Opava; spolupráce: 
Michal Výtisk, Opava; Ondřej Mlčoch, 
Opava)
Hodnocení poroty: ocenila jedno-
značné horizontální členění bytové 
části a střešní krajiny; čisté řešení 
vazby parteru, fasády a střešní kra-
jiny bez zásadních stavebních zásahů do fasády; nápadité řešení fasádního pláště; archi-
tektonické řešení přechodu mezi historickou a novodobou zástavbou v ulici Mezi Trhy.
Z popisu autorů: Rozčlenili jsme fasády domů na městotvorné sémantické znaky, 
které řešeným domům v současné době chybí – parter, středovou část a střešní krajinu. 
Aby parter hrál s náměstím vyrovnanou partii a aby se veřejný prostor náměstí rozší-
řil do parterů domů a parter do náměstí, snížili jsme podlahu v předních traktech domů 
na úroveň náměstí. Do proskleného parteru jsou vloženy dřevěné výkladce jako remi-
niscence na původní „trezorové” výkladce v předválečné zástavbě. Varnu jídelny sanu-
jeme a vzniklý prostor navrhujeme parkově upravit pro využití obyvateli bytového 
domu (dětské hřiště, parkování) a částečně pro pronajímatelný prostor parteru (např. 
zahradní kavárna…). Dolní náměstí je živelně vzniklým prostorem a na rozdíl od založe-
ných náměstí bylo charakterizováno výškovou a šířkovou různorodostí jednotlivých domů. 
Tento princip vracíme řešeným domům střešní nástavbou bytů s dvorními terasami. 
Vzniká tak přechodový prvek mezi výškovou úrovní na Horním náměstí a Dolním náměstí.

Vlevo:
Pohled na 
současnou podobu 
bloku na Horním 
náměstí.

Vpravo:
Pohled na 
současnou podobu 
bloku na Dolním 
náměstí.

Foto: Jan Šindler
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Cena poroty
MOBA Studio, Praha (Igor Kovače-
vič, Praha; Yvette Vašourková, Brno; 
Věra Šatochinová, Praha; Jan Pačka, 
České Budějovice; Zuzana Kuldová, 
Praha) 
Co ocenila porota: oceněno odměnou 
poroty pro zajímavý prvek loubí v pro-
storu Dolního náměstí a Mezi Trhy, 
které navazuje na stávající historické 
měšťanské domy a je přínosem pro 
celou soutěž.
Z popisu autorů: Bytovému domu 
navracíme parter domu přibližně do 
původní historické pozice, a to vlože-
ním soudobého podloubí podél jeho celé fasády. Podloubí bude obloženo kamenem tak, 
aby poukazovalo na pevnost historické parcelace. Pro použití historického archetypu 
– loubí – jsme se rozhodli proto, abychom vytvořili důstojný předprostor pro obchody 
a služby. Nová promenáda je současně důležitý meziprostor ve vztahu k náměstí a by-
tovému domu. Více než jakékoliv barevné či estetické řešení je podstatné, že tak 
vznikne novo-stará dimenze městského prostoru, která se v moravských a českých 
městech vytvářela a definovala po staletí. Tímto počinem, novým podlubím, bude dopl-
něna rovnice náměstí + podloubí + dům = město.

Soutěž o Horní náměstí
2. místo
Petr Stanjura, Velké Hoštice; Zuzana Mateiciucová, 
Opava; Roman Václavík, Město Albrechtice
Hodnocení poroty: předsazením parteru autor rozčlenil hmotu 
stávajícího deskového domu; gradace hmot příznivě upravuje 
měřítko stávající stavby; dle názoru poroty je sporné barevné 
řešení vyplývající z předložené vizualizace; návrhem přístavby 
se podařilo vnést zajímavý prvek do prostoru náměstí, avšak 
navrhovaná hloubka traktu je diskutabilní.
Z popisu autorů: Tento návrh nabízí podstatný krok, jak prostoru 
opět navrátit funkci náměstí. Současná uliční čára se posune o de-
vět metrů směrem do náměstí. Původní hmota deskového byto-
vého domu je zachována, ale je potlačena do druhého plánu. Do 
náměstí na původní stopu historické zástavby vstoupí velkorysá 
dvoupodlažní hmota obchodního parteru. Rytmem svých pilířů při-
náší zklidnění celé severní fronty náměstí. Tento motiv zachází do 
dvou přilehlých ulic, a vytváří tak znovu ztracená nároží vstupů. 
Další tři podlaží jsou výškově určena úrovní okolní zástavby a mě-
řítkem náměstí. Svým charakterem, který je určen jakýmsi závo-
jem transparentního pláště a přítomností výrazného třírozměrného 
ztvárnění hmot bytů, dosahuje iluzorní vizuální hranici náměstí, 
jež prostupuje až k původnímu objektu. Členěním hmot bytů 
objekt naváže na typický rytmus městského domu, přičemž nemá 
ambice vyvolávat reminiscenci původních domů. Ačkoliv objekt 
tvoří kompletní severní frontu náměstí, neměl by svou mohutností 
a kompaktností konkurovat významu sousedících budov.

3. místo
Adam Kekula, Praha – Dubeč; David Pulkrábek, Praha
Hodnocení poroty: realistický přístup s citem pro kompo-
zici a proporce; porota oceňuje jednoduchost návrhu a mož-
nost realizace; navržené řešení navazuje na tvarosloví fasád na 
ul. Kolářská a Horním náměstí; jednoduchými architektonickými 
prostředky přizpůsobuje autor objekt v měřítku i formě okolní 
zástavbě.
Z popisu autorů: Navrhujeme tradiční řešení fasád domu, a to 
jak koncepční, tak materiálové, plně korespondující s historic-
kým jádrem města Opavy. Navrhujeme nový ráz fasád, který 
spočívá ve vertikalitě doplněné jemnými římsami, a nové pro-
porce okenních otvorů bytů. Stávající trojdílná čtvercová nebo 
obdélníková okna nahrazujeme vertikálními okny francouz-
skými, jež korespondují lépe s velkorysostí historického kon-
textu a umožňují též jiný zážitek z interiéru. V souvislosti s tím 
rušíme balkónky a předsazené konstrukce evokující spíše síd-
lištní ráz objektu. Jako součást oken navrhujeme okenice či žalu-
zie v kontrastní barvě k barvě fasády. Místo stávajícího proskle-
ného pruhu výloh navrhujeme klasické (tektonické) členění stěn 
a výkladců, včetně stínících žaluzií či výsuvných rolet. Na obyt-
ném domě navrhujeme pobytovou terasu.

Cena poroty
Eliška Macková, Ostrava – Poruba; 
Jiří Halfar, Mokré Lazce; Jiří Stejska-
lík, Ostrava – Mariánské Hory
Co ocenila porota: oceněno odměnou 
poroty za zajímavé řešení dvorní fasády.
Z popisu autorů: Dvorní fasáda je posta-
vena na principu adice, kde rizality bal-
kónů rytmizují dlouhou monotónní fasádu.
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FESTIVAL

S příchodem jara, v každoroční 
nadějeplné atmosféře 

probouzející přírody, se opět hlásí 
k životu také festival divadla, 
filmu, hudby a poezie Další břehy. 
Jeho dvanácté pokračování je 
tentokrát zacíleno na japonskou 
kulturu a umění. 

Po úspěchu japonské opery Yuzuru ve 
Slezském divadle a zájmu o další pořady 
Japonských kulturních dnů v Opavě 
v říjnu loňského roku chtěli pořadatelé 
břehů využít potenciál kontaktů význam-
ných osobností, které Opavu tehdy 
navštívily. Rozhodli se doplnit další kou-
sek japonské kulturní mozaiky také 
o filmy, divadelní představení, koncerty, 
besedy, přednášky, výstavy i prezentaci 
krás a pozoruhodností přírodních a his-
torických fenoménů, kterými se pyšní 
„země vycházejícího slunce”. 

„Málokterá země světa může nabídnout 
tak výjimečné a inspirativní kulturní pro-
středí, které vybízí k prozkoumání, vyvo-
lává zájem a touhu pochopit a vstřebat 
exotiku historie, kultury a přírody japon-
ských ostrovů. 
A v žádné zemi 
světa nevy-
tlačí každé 
jaro politické 
a společen-
ské problémy 
v médiích 
zpravodaj-
ství sledu-
jící vývoj 
„fronty 
kve-
tou-

cích sakur”, postupujících od subtro-
pických částí země až k nejseverněji 
ležícímu ostrovu Hokkaidó,” říká dra-
maturg městských kulturních akcí Petr 
Rotrekl. 

Dvaatřicet pořadů festivalu bude obje-
vovat zemi samurajů, gejš, zápasníků 
sumo, pěstitelů rýže, meditujících bud-
dhistických mnichů, šógunů, zemi kali-
grafie, ikebany a bonsajů, bojových 
umění, šintoistických svatyň, zemi suši či 
saké nebo dnes samozřejmě také zemi 
nejmodernějších technologií, vlaků šin-
kanzen i robotických lidí, zvířat a věcí. 
Jistě ne náhodou je maskotem festivalu 
v Opavě již známý terapeutický robot 
Paro. 

„V divadelním programu festivalu 
můžeme nabídnout kromě již zmíněné 
opery Yuzuru v hlavní roli s Michiyo Keiko 
také „japonské” improvizace Jaroslava 
Duška a divadla Vizita, pozoruhodný 
tanec butó švýcarského tanečníka Imre 
Thormanna nebo tři představení pro děti 
i dospělé vynikajícího japonského lout-
káře Noriyuki Sawy nebo klasické japon-
ské frašky kjógen. Mimochodem, loutkář 
měl na sklonku loňského roku výstavu 
v budově Slezského zemského muzea,” 
zve na festivalové pořady Petr Rotrekl.

Filmová část bude zahájena krásným 
snímkem Japonsko, má láska, který 
uvede japonolog Martin Vačkář a zavzpo-
míná nejen na dobu a místo natáčení, 
ale také na svou spolupráci s naším nej-
významnějším dokumentaristou Janem 
Špátou. Pokračovat bude klasickými díly 

i zajímavými pohledy na Japon-
sko současnosti. 

Hudbu budou kromě kon-
certu Vlastislava 
Matouška, 
hráče na 
japonskou 

flétnu šakuh-
ači, repre-

zentovat 
dva zají-
mavé 
hudební 
projekty 
s ja-
pon-
skou 
účastí – 

kapely Volapük a Autopilote. „V červnu si 
nesmíte nechat ujít mimořádný hudební 
zážitek v kostele svatého Václava pod 
názvem Blízké hlasy zdáli, kdy dojde 
k hudebnímu setkávání a propojování 
tradice gregoriánského chorálu a bud-
dhistických liturgických zpěvů,” zdůraz-
ňuje kulturní dramaturg. 

Výstava světoznámého fotografa Jin-
dřicha Štreita nabídne naprosto novou 
kolekci fotografických děl pod názvem 
Japonsko – Lidé z Akagi. Zajímavosti 
o japonském životním stylu a tradi-
cích nám nabídnou výstavy Kjóto – živá 
pokladnice kultury, Tsukuba či výstava 
Barvy probuzení. Přednášky výkon-
ného ředitele Česko-japonské společnosti 
Robina Šóena Heřmana doplní i účast 
naší přední japonoložky Věny Hrdličkové, 
která se bude zamýšlet nad japonským 
citem pro krásu, ale také nad tím, jak 
promlouvají rostliny v japonské a čínské 
kultuře. Také pochod městem s japon-
skými bubny a očistnými rituály nazvaná 
Slavnost rašení či Japonský den a puto-
vání za sakurami v Arboretu Nový Dvůr 
skýtá hodně zábavy i poučení. „Obje-
vujte spolu s námi tentokráte další břehy 
vzdálených japonských ostrovů,” nabízí 
Petr Rotrekl. 

Podrobný program festivalu si můžete 
přečíst nejen v programovém bulletinu, 
který je rozdáván zadarmo, ale také 
v kulturním kalendáři Hlásky a na webu 
www.opava-city.cz/dalsibrehy.

Statutární město Opava jako hlavní pořa-
datel festivalu děkuje za finanční pod-
poru Moravskoslezskému kraji, za spo-
lupráci Slezskému divadlu v Opavě a za 
organizační pomoc a záštitu také Česko-
-japonské společnosti a Velvyslanectví 
Japonska v České republice. 

Foto: archiv festivalu Další břehy

12. ročník festivalu Další břehy
„Tam, kde vychází slunce…”
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JAK SE ŽIJE

Jen málokterý fotograf podává tak silnou zprávu 
o našem společenství, naší lásce, práci. Jeho 

snímky jsou krásné, ať už vypovídají o bolesti nebo 
radosti, přímočarých nebo jemných emocích, ať 
zachytily komické či vážné. 

Jméno Jindřicha Štreita jste za posledních osm let mohli najít 
ve více než 4 tisících novinových článcích. Před rokem a půl mu 
udělil prezident Medaili Za zásluhy v oblasti kultury a umění. 
Štreit fotí především kinofilmovou Leicou nebo Nikonem, pře-
devším na černobílý film s velkým dynamickým rozsahem 
a snímky si sám vyvolává v temné komoře. 

Loni připravil jednašedesátiletý Jindřich Štreit velkou retro-
spektivní výstavu, která pokrývala jeho tvůrčí období od roku 
1965 do roku 2005. Výstavu představil nejdříve v Opavě, poté 
v Praze v prestižním Domu U Kamenného zvonu na Staroměst-
ském náměstí. V současné době ji budou hostit České Budějo-
vice. Jeho kalendář snímků z regionu se stal městským kalen-
dářem pro letošní rok. Nyní připravuje „Jindřich ze Sovince” 
novou výstavu. V rámci festivalu Další břehy, jenž bude věno-
ván japonské kultuře, představí zhruba 70 doposud nepubliko-
vaných snímků, které nafotil během tříměsíčního pobytu v ja-
ponské vesničce Akagi. 

„Japonsko jsem navštívil dvakrát,” říká fotograf. V roce 1994 
byl pozván společně s dalšími pěti předními evropskými foto-
grafy, aby vystavoval v nejprestižnějším japonském muzeu 
v Tokiu – Metropolitním muzeu. Jeho vesnické fotografie se 
vystavovatelům velmi líbily a oslovily je. Nabídli Jindřichu Štrei-
tovi stipendium a možnost přijet znovu.

„Dostal jsem možnost cestovat po Japonsku. Chtěl jsem však 
zůstat jen na jednom místě,” vzpomíná. Jindřich Štreit dává 

obecně přednost delšímu mnohadennímu fotografování před 
dvou nebo tříhodinovou seancí. Otvírají se mu tak hlubší 
pohledy a navíc se pak dokáže naladit na svou vnitřní fotogra-
fickou vlnu.

„Byla to velká vesnice, dlouhá několik kilometrů, a já bydlel 
v jedné její části. Šel jsem na obecní úřad a oni do všech rodin 
napsali přípis – s fotkou – aby lidé věděli, kdo jsem,” popisuje. 
„Od rána do večera jsem fotografoval. Neuměl jsem japonsky, 
ale žil jsem s nimi, pracoval a fotografoval. Nafotil jsem okolo 
třinácti tisíc snímků. Byly to jedny ze tří nejtěžších měsíců, 
které jsem absolvoval. Je to jiná země, s jinou mentalitou, hie-
rarchií hodnot,” vypráví.

„Snažil jsem se nafotit nejen vesnický život, ale i duchovní 
život. Díval jsem se však i kriticky. Tolik vraků v lese a tolik 
skládek jsem neviděl nikde jinde než v Japonsku. Při tom všem 
jsem se díval i na normální lidský život. Například i na kontrast 
techniky se šintoistickou vírou, kdy lidé přijedou na pole bou-
ráky a pracují cepem,” pokračuje. Zážitky přitom nepopisuje 
jako exotické. „Co je to ta exotika? Pro ně je to normální život, 
jen nám, cizincům, se to jeví exoticky. Ale když oni přijedou do 
Prahy, tak pro ně je to u nás exotika,” poznamenává.

Po návratu do Sovince vydal knihu Lidé z Akagi. „Kniha měla 
výrazný rustikální charakter. Teď jsem se na to podíval jinýma 
očima. Díval jsem se na ně s uvolněností, svobodou, abych 
zachytil nejen to rustikální a náboženské,” říká. „Chci, aby 
výstava byla zajímavá. Na závěr chystám besedu s barevnými 
diapozitivy a povídáním, jak se tam žije,” dodává.

Celý projekt podpořilo město Opava, Slezské divadlo a manželé 
Ludmila a Břetislav Tůmovi. Vernisáž výstavy je 18. 4. v 17 ho-
din v Minoritu. Beseda bude 27. 4. v 16 hodin tamtéž.

OSOBNOST

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit
Narodil se v září 1946. Vystudoval Pedagogickou fakultu 
UP a Školu výtvarné fotografie v Brně. Pracoval jako učitel, 
ředitel školy. V době komunismu byl čtyři měsíce ve vazbě 
a dostal dvouroční podmínku za to, co fotografoval. Poté 
pracoval na státním statku.
Dnes pracuje jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie 
v Opavě a fotograf na volné noze. Je ženatý, má jednu 
dceru (ta žije v Portugalsku a je slavná flétnistka).

Na počátku kariéry se věnoval fotografii jako umění. Poté 
co absolvoval v Polsku dvou set kilometrovou pouť, se jeho 
vnitřní kompas zaměřil k jinému cíli. Jeho kolekce vycháze-
jící z vesnice, jeho kolekce o těžké práci a o sociálních pro-
blémech jsou světově uznávané a patří ke špičce v oboru.
V současné době pracuje na několika projektech najednou, 
převážně ze sociální oblasti. Věnuje se těžké práci v továr-
nách, psychiatrické léčebně, se svými studenty dokončil 
cyklus Opava na prahu třetího tisíciletí.

Jindřich Štreit na sebe výrazně upozornil v osmdesátých 
letech dvacátého století, kdy vytvořil ojedinělý soubor foto-
grafií o vesnicích svého kraje. Přitom se bohužel stal asi 
jediným českým fotografem, který byl vězněn za svou 
dokumentární tvorbu, a to nejen za snímky které vystavil, 
ale také za negativy, které mu byly zabaveny při domovní 
prohlídce. Mezi léty 1978–1991 zachytil vesnici doby reál-
ného socialismu, bývalé Sudety, kde po druhé světové válce 
odsunuté německé obyvatelstvo nahradili lidé přistěhovaní 
z různých částí republiky, se zpřetrhanými vztahy k tradicím 
a někdy bez hlubšího vztahu k novému domovu. Nejvlast-
nějším tématem jeho snímků jsou mezilidské vztahy, inti-
mita a každodenno života, které je ovšem někdy absurdní 
nebo pitoreskní. Důraz na výrazné lidské typy a rázovité 
postavy nám připomíná podmanivý Hrabalovský svět, se 
kterým „Jindřich ze Sovince” sdílí i společnou poetiku, vliv 

surrealismu, obdiv k prosté existenci a potřebu hledání 
krásy člověka i přes drsnou slupku a prošpiněný vaťák.

Zdálo se, že listopadová revoluce v roce 1989 bude pro Jin-
dřicha Štreita velkou satisfakcí, ale příliš nezmění téma 
jeho zájmu. Snad se i zdálo, že nebude mít co fotografovat. 
Přesto opak je pravdou. Za hektičností jeho tvorby posled-
ních let zůstávají bruntálské a olomoucké vesnice význam-
nou, přesto však jen dílčí součástí široce se rozvíjejícího 
díla. Svou vesnici objevuje nově na Slovensku, ve Francii, 
Velké Británii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Rusku i Ja-
ponsku, ale pravidelně se vrací i do obcí Bruntálska a Olo-
moucka.

Ale objevuje také další výrazná témata: svět těžké manu-
ální práce nebo sociální témata společností vymezených 

Jindřich Štreit očima Tomáše P
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komunit. Zachytil lidi pracující v dolech, hutích, těžkém 
průmyslu, a to na snímcích vydaných v publikacích Lidé 
ledkových dolů (1998), Lidé třineckých železáren (2000) 
a nejnovějším uzavřeném projektu Horníci z Petrosanu 
(2005). Ve svém snad nejvystavovanějším souboru deva-
desátých let, Cestě ke svobodě (1996–1999), podal kom-
plexní výpověď o příjemnostech i peklu závislosti. Ve sním-
cích starých lidí, mentálně i fyzicky handicapovaných, 
drogově závislých, emigrantů, vězňů či z různých nábožen-
ských pospolitostí v sobě Jindřich Štreit nezapře bytostně 
humanistického fotografa.

Tomáš Pospěch

Autor je pedagogem ITF v Opavě, historikem umění a foto-
grafem, kurátorem retrospektivní výstavy Jindřicha Štreita 
1965–2005.

ospěcha

ČB foto: Jindřich Štreit
Barevné foto: Jan Šindler
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Opava bude opět hostit jeden 
z nejlepších filmových 

festivalů, který je zaměřen na 
dokumentární tvorbu. Festival 
Jeden svět nabízí snímky 
z různých koutů světa a podává 
zprávu o stavu lidských práv, 
problémech jednotlivých lidí či 
společenství.

Putovní festival připravila nadace Člo-
věk v tísni. V letošním ročníku můžete 
vidět například film o životě nepál-
ského studenta, který si na studium 
vydělává nošením ledničky pod Anna-
púrnou, film o paramilitantní jednotce 
spoluodpovědné za etnické čistky v bý-
valé Jugoslávii či český snímek Občan 
Havel, který nahlíží do zákulisí prezi-
dentského období Václava Havla.

„Uváděné dokumenty prezentují celou 
škálu problémů současné civilizace. 
Bohužel většina promítaných filmů má 
v našich podmínkách krátký distribuční 
život, a proto se jejich zhlédnutí rovná 
vzácným zážitkům. Kromě veřejno-
právní televize a školních klubů nemá 
široká veřejnost možnost tyto závažné 
filmy vidět,” říká Jiří Siostrzonek z po-
řádající Slezské univerzity. 

Festivalová kolekce je podle tohoto 
pedagoga opavského Institutu tvůrčí 
fotografie velmi dobrá. „Kdybych měl 
doporučit některý z uváděných filmů, 
stál bych pravděpodobně před Sofii-
nou volbou. Každý film má totiž svou 
nezastupitelnou hodnotu ve více či 
méně subjektivní výpovědi o bolestech 
a nádheře bytí na tomto prazvlášt-

ním světě. Jedná se o unikátní výpo-
vědi, které nepřinášejí pouze chladné 
informace, ale vybízejí nás k reflexi 
o stavu naší společnosti, o životním 
stylu a kvalitě individuálního života,” 
podotýká. 

Festival se bude konat od pondělí 
7. dubna do 11. dubna v Loutko-
vém divadle. Dopolední projekce jsou 
určeny pro základní a střední školy, 
odpolední pro širokou veřejnost. „Orga-
nizace opavské části festivalu má 
oporu jak ve vedení statutárního města 
Opavy, tak v hlavním organizátorovi 
– Slezské univerzitě v Opavě,” uvedl 
pedagog. 

Festivalový program najdete v kultur-
ním kalendáři Hlásky.

Loutkové divadlo hostí filmový

festival Jeden svět

Ostravská kapela Kryštof, 
řada hudebních hostů 

a společně s nimi velké žluté 
kuře, které je už deset let 
televizním symbolem pomoci 
dětem. Na začátku března 
hostilo Slezské divadlo natáčení 
pořadu z cyklu Pomozte dětem, 
jehož vysílání jste mohli 
sledovat během velikonočního 
večera.

Skupina Kryštof si na natáčení přizvala 
Ewu Farnou a Petra Bendeho. Duo s Ri-
chardem Krajčem (píseň Lolita) nazpí-
vala také sólistka opavské operní scény 
a držitelka ceny Thálie Katarína Jorda 
Kramolišová (foto vpravo dole). V po-
řadu se ukázala také řada opavských 
hudebních či tanečních souborů. Stepař-
ské trio Puls (foto vpravo nahoře), dět-
ský bubenický soubor Boris, pěvecký 
sbor Domino (všichni z opavského Stře-

diska volného času), pozounové trio 
a soubor zobcových fléten ze ZUŠ V. 
Kálika. Pořad byl součástí velkého vysí-
lání v rámci desátého výročí sbírkového 
projektu Pomozte dětem a podíleli se 
na něm ostravské televizní studio ČT, 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
a město Opava. Kryštof bude ještě kon-
certovat v divadle 8. dubna v 19 hodin.

 Foto: Jan Šindler

Kuře slavilo s Kryštofem v opavském divadle
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udební klenoty archivu 
opavských minoritů zazní ve 

středu 9. dubna v minoritském 
klášteře. Posluchači uslyší 
skladby Wolfganga Amadea 
Mozarta a jeho pěti současníků, 
jejichž díla zde mají českou 
premiéru. Árie publiku představí 
třináctičlenný smyčcový orchestr 
Musica Opavia a tenorista 
Alexander Vovk.

Koncert vznikl díky archivním materiá-
lům, které byly nalezeny v minoritském 
klášteře. „Notové party árií jsou zacho-
vány v ručních opisech z 18. století poří-
zených tehdy pravděpodobně přímo 
z rukopisů autorů, a to na ručně vyro-

beném papíru,” uvedl umělecký vedoucí 
souboru Musica Opavia Milan Zajíc. „Ze 
zachovaných jednotlivých hlasů musela 
být sepsána partitura a následně znovu 
rozepsány jednotlivé hlasy,” popsal pří-
pravy koncertu.

Vedle Mozartových kusů návštěv-
níci uslyší árie italských skladatelů 
18. století Pasqale Anfossiho, Antonia 
Sacchiniho, Niccola Piccinniho, Antonia 
Salieriho či vynikajícího hudebního teo-
retika Johanna Georga Albrechtsber-
gera. „Jejich popularita ve své době byla 
obrovská. Piccini byl stavěn nad Glucka, 
Salieri nad Mozarta, obecně byli uzná-
váni v celé Evropě,” představil autory 
Milan Zajíc.

Opavští minorité měli koncem 18. století 
velmi čilé styky s evropským kulturním 
světem a některá díla zřejmě vznikla 
na základě přímé objednávky. Opavská 
veřejnost má možnost tyto dlouho zapo-
menuté skladby slyšet jako první, jde 
o jejich českou premiéru.

Koncert začíná v 19 hodin a lidé se 
mohou těšit na kvalitní hudební zážitek. 
„Tím, že zde lidé uslyší díla Mozartových 
současníků, nalezená v archivu minoritů, 
je koncert po dramaturgické stránce zcela 
unikátní, a proto jsem rád, že takový 
objevný hudební skvost můžeme nabíd-
nout nejen abonentům, ale také další 
hudbymilovné veřejnosti,” shrnul drama-
turg kulturních akcí města Petr Rotrekl.

Hudební premiéra:
koncert z pokladnice minoritského kláštera

Kociánová zazpívá muzikálové a operní skladby

Melodie z Rossiniho Lazebníka 
Sevillského, Verdiho La 

Traviaty či Landova Krysaře 
i řadu dalších skladeb představí 
opavskému publiku sopranistka 
a televizní moderátorka Martina 
Kociánová spolu s Triem 
Amadeus. Jejich koncert se koná 
17. dubna v 18.30 ve sněmovním 
sále minoritského kláštera.

„Na koncertě zazní především operní 
melodie a i slovem bude provázet 

Martina Kociánová,” uvedl organizátor 
vystoupení Karel Kostera. Kociánová 
už v Opavě vystupovala a k městu má 
i jiný vztah – na zdejší Slezské uni-
verzitě vystudovala historii a muzeo-
logii. 

„Do Opavy se vracím asi po třech 
letech, jezdím sem za přáteli,” říká 
Martina Kociánová. „Z dob studií mám 
na Opavu velmi pozitivní vzpomínky. 
Byli jsme první ročník, který vlastně 
zahajoval Slezskou univerzitu. Taková 

situace se už nikdy nemůže opakovat 
a já jsem moc ráda, že jsem u vzniku 
univerzity byla,” zavzpomínala.

Ve svém repertoáru má mezzosoprá-
nové i sopránové role, řadu písňových 
cyklů a oratorních skladeb. Na svých 
koncertech pravidelně spolupracuje 
s Triem Amadeus, které posluchačům 
přináší skladby mistrů vážné hudby 
i další písně v osobité úpravě pro dva 
klarinety a fagot. Společně s Kociáno-
vou vydalo Trio Amadeus i CD.

Matice slezská ve spolupráci se 
statutárním městem Opavou vydala 

v těchto dnech knihu „Matice opavská. 
Spolek, osobnosti a národní snahy ve 
Slezsku 1877–1948”.

Její autorka, opavská historička Jaromíra Knapí-
ková, tak na základě svého desetiletého studia 
předkládá veřejnosti první ucelený pohled na dějiny 
spolku, který zprvu sdružoval jen několik málo 
česky cítících intelektuálů, až se časem rozrostl 
v instituci výrazně obohacující českou společnost 
a kulturu ve Slezsku. Knapíková mapuje pestrou 
paletu matičních aktivit a osudy významných matič-
ních činovníků, přičemž vychází i z dosud nezná-
mých či nepublikovaných pramenů. Knihu, která 
zároveň připomíná loňské 130. výročí vzniku Matice 
opavské a letošní 60. výročí jejího nuceného zániku, 
doprovází řada dobových fotografií, četné přílohy 
a místní i jmenný rejstřík.

Vyšla kniha o historii Matice opavské
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OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel./fax: 553 716 551
KRNOV • Soukenická 5 •  mobil: 737 123 132    

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

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

Aktuální nabídku najdete na  nebo v našich výlohách.

 RD 4+1 a 1+1 RD 5+1 RD 5+1 rekreační chata
 4.750.000 Kč 3.200.000 Kč cena v RK  cena v RK

 zahrádka + chatka rekreační chata rekreační chata penzion
 220.000 Kč 2.150.000 Kč 1.395.000 Kč 12.500.000 Kč

 Opava Opava Dolní Benešov Otice 

 Opava  Žimrovice Kružberk Malá Morávka
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AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. OPAVA, ul. Těšínská 85, tel.: 553 613 555

www.automotolandcz.cz  HLUČÍN, ul. Ostravská, tel.: 595 043 827
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Squash 129 Kè / hodBadminton 99 Kè / hod
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sleva platí v  v hodináchpracovní dny od 8 do 15
pøi rezervaci minimálnì na jednu hodinu

VÍKENDOVÁ SLEVA

Squash 129 Kè / hod

Na sportovišti možnost
pronájmu reklamních ploch

Provaznická 5
746 01 Opava

8:00 - 24:00 hod
Tel.: 776 522 883
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REALIKA - REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

tel./fax: 553 653 854, 731 282 658, e-mail: info@rkrealika, www.rkrealika.cz

ČLEN EVROPSKÉHO KLUBU 
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Dolní náměstí č. 25, 746 01 Opava

Opava – Kylešovice  3+1 s přísl. 1.670.000,- Kč
Opava – Kylešovice  3+1 s přísl. 1.510.000,- Kč
Opava – Předměstí   2+1 s přísl.  1.330.000,- Kč
Opava – Předměstí   2+1 s přísl.  1.560.000,- Kč
Opava – Předměstí  3+1 s přísl. 1.400.000,- Kč
Opava – Předměstí  3+kk s přísl. 1.990.000,- Kč
Opava – Město  2+kk s přísl.  1.980.000,- Kč
Opava – Město   3+1 s přísl. 1.700.000,- Kč
Opava – Kateřinky  2+1 s přísl 1.670.000,- Kč
Opava – Kateřinky  3+1 s přísl.  1.560.000,- Kč
Opava – Kateřinky  3+1 s přísl.  1.600.000,- Kč
Žimrovice 4+1 s přísl. 1.250.000,- Kč
Krnov 3+1 s přísl.  1.300.000,- Kč

Přijďte, u nás si určitě vyberete

S námi navštívíte
Bulharsko | Krétu | Rhodos | 
Kos | Lesbos | Samos | Korfu | 
Lefkadu | Zakynthos |
Egypt – Hurghadu | 
Turecko | Tunisko

Odlety 
z Ostravy

OPAVA, Ostrožná 40
tel.: 553 770 202
tel./fax: 553 770 203 www.alexandria.cz

Přijďte si 
vybrat dovolenou
k nám!

SLEVY V DUBNU

AŽ 15 %

AX_OPAVA_91_64.indd 1 10.3.2008 15:06:03
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 4. 10.00 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ školy – P
  1. 4. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 1 – Č
  2. 4.  10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P
  2. 4. 19.00 NATĚRAČ mimo – Č
  3. 4. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 6– Č
  4. 4. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 4 – Č
  5. 4. 17.00 YUZURU mimo – O 
  6. 4. 19.00 SUGAR mimo – Č 
  7. 4. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU školy – Č
  7. 4. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA 

v italském originále s českými titulky mimo – O 
  8. 4. 19.00 KRYŠTOF akustik – best of tour II. mimo
  9. 4. 18.00 TRUBADÚR v italském originále sk. O – O 
11. 4.  19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP
12. 4. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA aneb Hry a sny sk. 7 – K
13. 4. 14.00 MĚSÍČNÍ POHÁDKA
 16.30 – hostuje Divadlo Šumperk mimo
14. 4. 10.00 LAKOMEC školy – Č 
14. 4. 19.00 MARIE STUARTOVNA mimo – Č
15. 4. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ sk. 5 
16. 4. 18.00 ČEKEJ DO TMY sk. S – Č
17. 4. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. M – Č
19. 4. 10.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. D – O
20. 4. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. P – O
22. 4. 10.00 ČEKEJ DO TMY uz. předst. – Č
22. 4. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. 1 – O 
23. 4. 10.00 MALÉ DIVADLO KJÓGENU  školy 
23. 4. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA aneb Hry a sny sk. 2 – Č
24. 4. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. 9 – O
25. 4. 19.00 YUZURU sk. 3 – O
26. 4. 19.00 TESTOSTERON mimo – K
27. 4. 17.00 DON GIOVANNI mimo – O
28. 4. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – K
28. 4. 19.00 TESTOSTERON mimo – K
29. 4. 10.00 BLBEC K VEČEŘI školy – K
30. 4. 10.00 LAKOMEC školy – Č

Č = činohra, O = opera, OP = opereta, P = pohádka, K = komedie

KINO MÍR
  3. 4. – 6. 4.  20.00 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT 
   – akční drama USA
  4. 4.  18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
   – nová česká pohádka
  5. 4. – 6. 4. 16.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
  18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
  7. 4.  20.00 LET‘ S DANCE 2 
   – hudební romantický film USA 
 8. 4. – 9. 4. 18.00  LET‘ S DANCE 2
  20.00 LET‘ S DANCE 2
10. 4.  20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH 
   – česká komedie
11. 4. – 13. 4. 18.00 O RODIČÍCH A DĚTECH 
  20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH 
11. 4. – 17. 4. 20.00 LET‘ S DANCE 2
17. 4. – 18. 4. 20.00 NA VLASTNÍ NEBEZBEČÍ 
   – český dobrodružný film
21. 4.  20.00  POKÁNÍ – kriminální thriller USA
22. 4. – 23. 4. 18.00 ONCE – oscarový muzikál USA
  20.00 ONCE 
24. 4.  20.00 ACROSS THE UNIVERSE 
   – romantický muzikál USA
25. 4.  17.30 ACROSS THE UNIVERSE
25. 4. a 27. 4. 20.00 OBČAN HAVEL – český dokumentární film
26. 4.  17.30 OBČAN HAVEL 
  20.00 OBČAN HAVEL 
28. 4. – 30. 4. 20.00 SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA 
   – romantický film USA

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
  3. 4. 17.00 IMPORT/EXPORT (Rakousko, 2007, režie U. Seidl). 

Snímek s tématem imigrace se stal nejdiskutovanějším 
filmem festivalu v Cannes.

  7. 4. 17.30 NÁVRAT (Rusko, 2003, režie A. Zvjgincev). Síla filmu 
spočívá v jednoduchosti, vizuální kráse a v osobité čis-
totě ztvárnění příběhu biblického rozměru. 

10. 4. 17.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ (Norsko, Švédsko, 2003, režie B. 
Hemer). Film s originální zápletkou a absurdním humo-
rem patří k tomu nejlepšímu ze současné severské kine-
matografie.

14. 4. 17.30 NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA (USA, 2006, režie D. Guggen-
heim). Al Gore a jeho boj proti hrozbě ekologické kata-
strofy – Oscar 2007 za nejlepší dlouhý dokument.

28. 4. 17.30 SATURNO CONTRO (IT, FR, Turecko, 2007, režie F. 
Oztepek). Hodnota přátelství tváří v tvář smrti. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
  3. 4. 19.00 VIOLONCELLOVÝ RECITÁL. Účinkují: J. Škrdlík – vio-

loncello, P. B. Pospíšilová – klavír. Program: L. Janáček, 
S. Prokofjev, C. Franck. Pořádá SMO ve Sněmovním sále 
minoritského kláštera. 

  9. 4. 19.00 MOZARTOVI SOUČASNÍCI Z ARCHIVU OPAVSKÝCH 
MINORITŮ. Česká premiéra 5 árií pro tenor a orchestr 
(sólo A. Vovk). Soubor Musica Opavia s uměleckým 
vedoucím M. Zajícem nás provede neuvěřitelným bohat-
stvím minoritského archivu. VIII. abonentní koncert SMO 
a Sdružení pro umění a výchovu Talent. Sněmovní sál 
minoritského kláštera. 

29. 4. 19.00 KONCERT MARIÁNA VARGY, legendy českosloven-
ského artrocku, autora a interpreta s vlastním progra-
mem SOLO IN CONCERT. Sněmovní sál minoritského 
kláštera. Pořádá J. Leks a SMO.

PREZENTACE
28. 4. 16.00 OBECNÍ DŮM. Prezentace přípravy městského kultur-

ního zařízení. Aula Slezské univerzity. Pořádá OKO.

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
1. 4.  9.00 PÉČE O DĚTI A RODINU. Elim Opava, Rolnická 24.
3. 4. 12.00 PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. 

Domov-penzion pro důchodce, Rolnická 24.
4. 4.  SEMINÁŘ K INSPEKCÍM POSKYTOVÁNÍ 
 9.00–12.00 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Akce určena především pro 

poskytovatele sociálních služeb. Přízemní sál minorit-
ského kláštera.

7. 4.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov-penzion pro důchodce, Rol-
nická 24.

7. 4. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. ZŠ Dvořákovy 
sady 4.

8. 4. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI 
PROBLÉMY. Magistrát města Opavy, Horní nám. 69 
(budova Hlásky), zasedací místnost 2. patro.

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.
  5. 4. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 31. 3. v MIC 
19. 4. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 14. 4. v MIC

DALŠÍ BŘEHY 
12. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLA, FILMU, HUDBY A POEZIE „TAM, KDE 
VYCHÁZÍ SLUNCE...” (FESTIVAL JAPONSKÉHO UMĚNÍ A KULTURY)
Info o festivalu: www.opava-city.cz/dalsibrehy, petr.rotrekl@opava-city.cz, 
604 229 363, 553 756 306.
  1. 4. 20.00 VOLAPÜK – koncert progresivní francouzsko-japon-

ské jazzové skupiny – hudba napříč žánry. Vinárna 
U Přemka.

17. 4. 17.30 JAPONSKO, MÁ LÁSKA (film J. Špáty) 
18. 4. 10.00 – host M. Vačkář. Kino Mír.
18. 4. 17.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU. VERNISÁŽ 

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ J. ŠTREITA: JAPONSKO – 
LIDÉ Z AKAGI, koncert DPS Jeřabinka, ochutnávka 
japonské kuchyně. Minoritský klášter.

18. 4. 20.00 JAROSLAV DUŠEK – DIVADLO VIZITA: Já ponka a ty 
Čech. Slezské divadlo.

19. 4. 10.00 SLAVNOST RAŠENÍ – vyhánění démonů a probouzení 
požehnaných sil. Průvod městem s japonskými bubny 
a očistnými rituály. Zahájení na Ptačím vrchu.

19. 4. 17.30 BARVY PROBUZENÍ – vernisáž výstavy.
 18.00 PRÁZDNÝ ZVON – recitál V. Matouška, hráče na japon-

skou flétnu šakuhači, K. Matoušková – zpěv. Program: 
tradiční mnišské skladby Honkjoku, „Kaligrafie pro hlas 
a bambus” na slova starojaponské poezie. Kostel sv. 
Václava.

19. 4. 20.00 NORIYUKI SAWA – divadelní představení LES (inspi-
race starobylou japonskou legendou) a KOUSKY (krátké 
příběhy o Japonsku, Evropě a pocitech umělce z putování 
světem). Loutkové divadlo.

20. 4. 10.00 NORIYUKI SAWA – POHÁDKY (představení pro děti
 16.00 inspirované krátkými bajkami i tématy z Evropy a Japon-

ska). Loutkové divadlo.
20. 4. 14.00 PUTOVÁNÍ ZA SAKURAMI – s japonskými básníky, 

mnichy a hudebníky... JAPONSKÝ DEN v Arboretu Nový 
Dvůr.

21. 4. 17.30 SVĚCENÍ JARA – film. Kino Mír.
21. 4. 20.00 IMRE THORMANN & MICHAEL THALMANN – Paralelní 

pád (tanec butó) – mimořádný taneční, hudební a vizu-
ální zážitek významných evropských umělců. Loutkové 
divadlo.

22. 4. 10.00 BALADA O NARAJAMĚ – film. Kino Mír.
22. 4. 17.30 TSUKUBA – fotografická výstava představující město, 

které je centrem japonské vědy a výzkumu. Knihovna 
P. Bezruče.

22. 4. 18.00 KJÓTSKÝ ROK – vernisáž výstavy fotografií.
 18.30 JAN KUNZE – HIČHAIKUM – poezie v akci.
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 19.00 KJÓTO – ŽIVÁ POKLADNICE (JAPONSKÉ KULTURY). 
Přednáška R. Š. Heřmana k výstavě. OKO, Ostrožná 46.

23. 4. 10.00 MALÉ DIVADLO KJÓGENU – 3 japonské frašky. Slezské 
divadlo.

23. 4. 15.30 POPRVÉ SPOLEČNĚ ANEB... KDYŽ KVETOU SAKURY 
– vernisáž výstavy dětí ZŠ T. G. Masaryka. ZŠ T. G. 
Masaryka. Do 30. 4.

23. 4. 20.00 PŘÍLEŽITOSTNÝ DIVADELNÍ SOUBOR DR. FRAN-
TÍKA SMĚLÍKA a jeho obrazy tradiční japonské kultury 
dynastie Švej-Žu-Žu. Café Evžen.

24. 4. 17.30 STRACH A CHVĚNÍ – film A. Corneau. Kino Mír.
24. 4. 20.00 SCÉNICKÉ ČTENÍ na motivy hry Kóbó Abého – Přátelé, 

Divadelní soubor Náměstí osvoboditelů č. p. 14. Music 
club 13, Krnovská 13.

25. 4. 10.00 KOUZLO PATINY aneb Japonský cit pro krásu. Před-
náška Věny Hrdličkové pro studenty. Minoritský klášter.

25. 4. 17.00 BOROVICE, BAMBUS, SLIVOŇ A JEJICH PŘÁTELÉ 
– jak promlouvají rostliny v japonské a čínské kul-
tuře, přednáška V. Hrdličkové. Moravská kaple Domu 
umění.

25. 4. 19.00 YUZURU – japonská národní opera zpívaná v originále 
(v hlavní roli Tsu-Michiyo Keiko). Slezské divadlo.

26. 4. 17.00 NARODIL JSEM SE MNICHEM – život a praxe v japon-
ském buddhistickém klášteře, přednáška R. Š. Heřmana. 
Minoritský klášter.

26. 4. 20.00 AUTOPILOTE – KONCERT HUDBY TŘETÍHO TISÍCI-
LETÍ. Y. Ishijima, P. Fajt, O. Smeykal, V. Václavek a R. 
Holý. Lidový dům.

27. 4. 16.00 BESEDA S FOTOGRAFEM J. ŠTREITEM – fotografický 
projekt Japonsko – Lidé z Akagi. Minoritský klášter.

27. 4. 19.00 RAŠOMON – film. Kostel sv. Václava.
24. 6. 20.00 BLÍZKÉ HLASY ZDÁLI – koncert: Schola Gregoriana 

Pragensis a Gyosan-ryū Tendai Shōmyō (Japonsko). Kos-
tel sv. Václava.

DOPROVODNÉ AKCE:
RANNÍ BUDDHISTICKÉ MEDITACE ZA ZEN s bratrem Šóenem. Kos-
tel sv. Václava, 21.–27. 4., vždy od 6.30 h.(otevřené pro každého, komu je 
blízké začít den ztišením a díkuvzdáním s možností následné společné sní-
daně). Doporučujeme pohodlný a volný oděv.
MINIKURS JAPONSKÉ KUCHYNĚ – VOŠ a Hotelová škola Opava.
MINIKURS KALIGRAFIE – Střední škola průmyslová a umělecká.

FESTIVAL JEDEN SVĚT – 7.-11. 4., LOUTKOVÉ DIVADLO

  7. 4.  16.00 PUTOVÁNÍ ČERVENÉ LEDNIČKY (Srbsko, 2007)
 17.00 JIHAD TV (VB, 2006)
 18.00 200 000 PŘÍZRAKŮ (Francie, 2006)
 18.15 OBČAN HAVEL (ČR, 2007)
  8. 4.  16.00 MEZI NEBEM A ZEMÍ (Nizozemsko, 2006)
 17.20 ŠKORPIÓNI (Srbsko, 2007)
 18.20 KONGO: HLUBOKÉ TICHO (USA, 2007)
 19.50 BLOK KRÁTKÝCH FILMŮ: Jiný život, Jeden den, Tváře
  9. 4. 16.00 OPUŠTĚNÍ (Bulharsko, VB, 2006)
 17.45 PLAVBA PO JANG C-TIANG (Kanada, 2007)
 19.30 BLOK KRÁTKÝCH FILMŮ: Asylův život, Za zdí, Poprvé, 

DMZ
10. 4. 16.00 ZPRÁVA O LODŽI (ČR, 2008)
 17.00 GLOBÁLNÍ POHODA (USA, 2007)
 18.45 ZTRACENÁ DOVOLENÁ (ČR, 2007)

VÝSTAVY
HRRRRAČKA. Práce studentů 2. až 4. ročníku Střední průmyslové a umě-
lecké školy v Opavě. Librex – knihkupectví, Ostrožná 33. Do 31. 4. Verni-
sáž 1. 4. v 16.30 h. 
SOCHY. Výstava akademického sochaře O. Zoubka. Městská galerie Hradec 
n. Mor. Vernisáž – 3. 4. v 17 h. Do 1. 6. v So, Ne a sv. od 10 do 18 h.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
ŽIVOT PLNÝ SLUNCE ALEXANDRA BABRAJE. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 20. 4.
SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ. Výstavní budova SZM. 
FERDIŠ DUŠA A KNIŽNÍ KULTURA. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. 
Vernisáž 15. 4. v 17 h.
MINIVÝSTAVA – WOLLEMIA NOBILIS. Výstavní síň – skleník AND.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – Obnovená krása 
Piety (restaurování polychromované plastiky). Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Do 30. 4.
STARÉ TRADICE ČÍNSKÉHO ZAHRADNICKÉHO UMĚNÍ – MINIA-
TURNÍ KRAJINY. Výstavní síň a exteriéry dendrologické expozice AND. 
NAŠE DUBY. Pohled od fylogeneze dubů do současného zastoupení druhů 
ve středoevropských podmínkách. Arboretum Nový Dvůr – výst. pavilon.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavilon AND.
AUSTRÁLIE – přednáška s dataprojekcí L. Nejmana (geolog a archeolog – 
Čech, který žije již dvacet let v Austrálii. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. 10. 4. 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. 
Otevřeno: Út–So: 9–12, 13–16 h., Ne–svátky: 9–12, 14–16 h. 
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Ote-
vřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h. 

DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Denně 8–18 h. 
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-Darkovičky. Ote-
vřeno: Čt–Pá: 9–15.30 h., So, Ne, svátky: 11–17 h. 
SRUB PETRA BEZRUČE, Ostravice. Otevřeno: pouze pro předem ohlášené 
návštěvy (tel.: 558 682 356, 553 625 024). 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 4. – 30. 4.  KYTIČKOVÉ KLUBÍČKO PRO VESELÉ DĚTIČKY. Pro 

předem přihlášené MŠ. Info: 553 712 821, estetika@sv-
copava.cz, pí Montagová. 

  2. 4.  OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY – katego-
rie E, F pro vítěze školních kol. Info: 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz, pí Synková. 

  4. 4.  16.30 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Finálové kolo soutěže dětských 
lidových zpěváčků, které proběhne formou koncertu pro 
veřejnost. LD SVČ Husova 17. 

  5. 4.  9.30 AKČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO SPORTS-
MANY. Dopolední netradiční sportování pro děti a dospě-
láky – lanové centrum, trampolína, střílečka, opičí dráha, 
pouze pro předem přihlášené. Přihlášky: 553 623 276, 
p. Vajda, sport@svcopava.cz.

  5. 4.   OTEVÍRÁNÍ OSTRAVICE. Splutí úseku Šance – Frýd-
lant na raftech. Info: www.svcopava.cz, 553 623 276, 
voda@svcopava.cz, p Beneš.

  5. 4. – 6. 4.  SEMINÁŘ STEPU PRO MÍRNĚ POKROČILÉ. Techniky 
stepu, práce s rekvizitou, body drumming, swing – lek-
torka P. Macháčková. Přihlášky: estetika@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Vajdová. 

  6. 4. 15.00 VÍTÁNÍ JARA. Regionální přehlídka dětských národopis-
ných souborů. Sál ZŠ Štítina.

  8. 4.  OKRESNÍ KOLO SOČ. Pro předem přihlášené stu-
denty SŠ. Info: www.svcopava.cz, souteze@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Synková. 

  9. 4.  OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. 
Kategorie Z6, Z7, Z8 pro vítěze školních kol. Info: 
553 712 821, souteze@svcopava.cz, pí Synková. 

12. 4.  HIP HOP A BREAK DANCE DEN. Den plný tance 
v rytmu hip hopu a breaku. Pouze pro předem přihlá-
šené. Info: www.svcopava.cz, 553 712 821, esteti-
ka@svcopava.cz, pí Vajdová. SVČ Jaselská 4.

13. 4., 27. 4.   MINIZOO. 
15.00–18.00  Přijďte se podívat, co dělají zvířátka v minizoo. 
  9.00–12.00   SVČ Husova.
16. 4.  OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY – katego-

rie C, pro vítěze školních kol. Info: 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz, pí Synková.

19. 4. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK V POHÁDCE ZVÍŘÁTKA 
A PETROVŠTÍ. Pro rodiče s dětmi. SVČ Jaselská 4.

19. 4. a 20. 4.  OTEVÍRÁNÍ MORAVICE. Plavba v úseku Kružberk – 
Branka, vhodné pro rodiny s dětmi. Info: www.svcopava.
cz, voda@svcopava.cz, 553 623 276, p. Beneš.

23. 4. 10.00 OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY – katego-
rie D, pro vítěze školních kol. Do 11. 4. odevzdání vstup-
ního úkolu. Info: 553 712 821, souteze@svcopava.cz.

24. 4. – 26. 4.   ZAHRADA PLNÁ MLÁĎÁTEK. Výstava zvířat, hry, 
  9.00–16.00  soutěže, povídání. Kolektivy ať se hlásí předem. Info: 

553 623 276, provoz.husova@svcopava.cz, pí Paclíková.
26. 4.  JARNÍ OPAVA. Plavba v úseku Kunov–Krnov. Info: 

553 623 276, voda@svcopava.cz, p. Beneš.
26. 4.  8.30 SOUTĚŽ CHOVATELSKÉ DOVEDNOSTI MLÁDEŽE 

2008 – okresní kolo, písemné práce odevzdat do 
10. 4. Info: prirodoveda@svcopava.cz, 553 623 276, 
p. Kaděrka. SVČ Husova 17.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, lout-
kovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  3. 4. a 17. 4.     19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE... DS Siesta LD 

SVČ, pro mládež a dospělé.
  4. 4. 17.00 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Finále regionální pře-

hlídky dětských lidových zpěváků. 
  6. 4. 10. 00 a 16.00 POHÁDKY PANA POHÁDKY. O Budulín-

kovi a Červené Karkulce – dvě pohádky pro 
nejmenší. LS Divadélko na dlani LD SVČ. 

13. 4. 10.00 a 16.00 NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY 
ZRZEČKY. Veselé vyprávění ze života lesních 
zvířátek, ztvárněno maňáskovými loutkami. 
Divadélko bratří Čapků, pro děti od 4 let.

18. 4. 18.00 FRKY ŠTĚKU. Kabaretní představení divadel-
ního souboru Štěk LD SVČ, pro mládež a do-
spělé. 

27. 4. 10.00 a 16.00 JAK SE VODNÍCI USADILI V ČECHÁCH 
ANEB KOUZELNÝ PROUTEK A PRAOTEC 
ŠPLOUCH. Veselá, výpravná pohádka pro 
děti od 4 let. Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod. 
(Po 28. 4. v 8.30 a v 10 h. pro přihlášené MŠ 
a ZŠ.)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
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  4. 4. 19.00 PŘÁTELSKÝ JARNÍ VEČÍREK. Kulturní program, 
hudba, tanec, tombola. Klub Na Rybníčku 43.

  7. 4. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY. Účinkují 
absolventi: M. Švančarová, J. Koník, H. Toman. MDKPB.

11. 4. 16.30 ABSOLVENTSKÝ AKORDEONOVÝ KONCERT. Účinkují 
absolventi ze třídy T. Pokorné a J. Pruskové. Sál školy.

18. 4. 17.00 ABSOLVENSTKÝ KONCERT. Účinkují absolventi ze třídy 
M. Kopcové a A. Bartuskové. Koncertní sál školy.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, 
www.konzervator.cz
31. 3. – 2. 4.  KURZ GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU pod vedením 

Fratera G. Baumhofa, OSB
  3. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ PĚVECKÝ KONCERT – A. Vajdová, L. 

Galíčková. MDKPB.
10. 4. 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ. Aula CKO.
17. 4. 18.00 KONCERT PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ. Aula CKO.
22. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – V. Čížek, J. Polková. Kon-

certní aula CKO.
29. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – R. Platošová, B. Šenfel-

dová. Koncertní aula CKO.
30. 4. 19.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT 6. ročníku. MDKPB.

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 553 666 019, www.cafe-evzen.cz
  3. 4.  GARY ROSTOCK (UK) Acoustic rock + Honza Glos 

& Pepa Groove.
  5. 4.  EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví...
10. 4.  RADEK PASTRŇÁK, MICHAL ŽÁČEK & přátelé.
15. 4.  OBČAN HAVEL – promítání rozšířené verze dokumen-

tárního filmu (v rámci projektu Jeden svět).
„JAZZÍČEK DO OUŠKA” – každou St v podání pánů Vilče, Kubáče, Faj-
kuse a hostů.

ILEGAL BAR
Rybářská 3, Opava, tel.: 776 276 900 
  5. 4. 20.00 HEROES – revivalová rocková pecka.
12. 4. 20.00 ZÁVIŠ – král českého pornofolku.
19. 4. 20.00 MIMOSTOJÍCÍ – folkrocková kapela z Jeseníku.
26. 4. 20.00 JUSTIN LAVASH – britský bluesman a písničkář.

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, elimopava@elimo-
pava.cz, www.elimopava.cz
MODERNÍ PĚVECKÝ SBOR s kapelou, divadlem a tancem. Zkoušky Út: 
17–19 h., Mendelovo gymnázium. Info: www.opava.tensing.cz, jirka.fol-
ta@gmail.com, 775 938 076.
KLUB SLUNÍČKO pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti – Út, Pá: 
9–12 h. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na rodičovské dovolené – Út, Pá: 9–12 h. 
V rámci klubu Sluníčko. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – Po, St: 10–13 h., 
Čt: 9–12 h. 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
  3. 4.   8.00 ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

DĚTÍ A MLÁDEŽE. SEV Areka. 
DOPROVODNÉ AKCE KE DNI ZEMĚ 2008 „KAMENY”
12. 4. 10.30 a 13.00 PROHLÍDKA HŘBITOVA s výkladem.
13. 4. 10.30 a 13.00 PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA s vý-

kladem.
22. 4.  9.00–15.00 PREZENTACE PRACOVNÍCH SKUPIN KOMU-

NITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Park za Slezankou.
Program EVVO pro MŠ a ZŠ 1. a 2. tř. pod názvem „Z ČEHO SE STAVĚLA 
KATEDRÁLA” na SEV Areka.
12. 4.  9.00 „POJĎTE S NÁMI HLEDAT JARO!” s Jiříkem 

a Arekou. Sraz na Dolním náměstí před Arekou.
22. 4.  9.00–15.00 DEN ZEMĚ 2008 „KAMENY” na H. náměstí.
23. 4.  DĚTSKÉ SLYŠENÍ v Loutkovém divadle.
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
KLUB KOŤÁTKO – klub pro děti od 5 do 7 let. Po–Čt: 12.30–15 h. Info: M. 
Dostál, 774 063 618. 
KLUB MODRÁ KOČKA – nízkoprahové zařízení pro děti do 15-ti let. 
Hradecká 16. Po, Út, Čt: 14–18 h. Info: J. Chmelařová, 774 883 619, 
modra_kocka@seznam.cz. 
UMĚNÍ SHAOLINU – cvičení a protahování. Info: M. Dostál, 774 063 618. 
Každý Čt v 16 h. 
 7. 4. 15.00 ČAROVÁNÍ S PAPÍREM (origami) – výtvarný ateliér.
14. 4. 16.00 ČAJOVNA U MODRÉ KOČKY – tradiční i netradiční hry 

u voňavého čaje.
19. 4.  HRAD SOVINEC – výlet.

21. 4. 15.00 KOČKA CHRÁNÍ PŘÍRODU – povídání o ochraně pří-
rody ke Dni Země.

29. 4. 15.00 JAK SI VYROBIT „MOBIL” – výtvarný ateliér.

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 
26. 4.  15.00 6. DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA.
29. 4. 17.30 ALOE VERA A NAŠE ZDRAVÍ – přednáší D. Žmolík a M. 

Pecháčková.
KLUB PATHFINDER ODDÍL 118 OPAVA (organizace skautského typu).
Po 15.00–17.00 KLUBÍČKO PRO NEJMENŠÍ. 
Po  17.00–18.00 STEZKA PÍSMÁKŮ. Pravidelné studium Bible pro děti. 
Čt 16.30–18.00 KLUB PATHFINDER. Schůzky oddílu. 
Út a Pá 18.00 BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ.
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. 

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).
  8. 4. 19.00 FILMOVÝ Q-KLUB – „Klec bláznů II” – Francie, Itálie/

1980.
17. 4. 18.00 ANDĚLSKÁ LÉKÁRNA – autorské čtení básnické sbírky 

s J. Badoučkovou.
HOLOS CENTRUM
  5. 4. – 6. 4. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – zážitkový seminář vede M. 

Hrabánek. Slunečnice, Opava.
19. 4.  OTEVÍRÁNÍ ŘEKY – setkání přátel a příznivců OS Holos 

na tradiční akci sjíždění řeky Moravice.
25. 4. – 27. 4. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ VE VODĚ – vede M. Hrabá-

nek. Frýdlant nad Ostravicí.
29. 4. 16.00 PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE – její diagnostika, léčba. 

Přednáší M. Hrabánek, SU, Hauerova 1.
TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz.
  5. 4. 18.00–20.00 MALOVÁNÍ NA SKLO A PORCELÁN 
12. 4.  9.30–11.30 TRIČKOVÁNÍ
 12.30–15.30 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
18. 4. 18.00–20.00 SMALTOVANÝ ŠPERK
25. 4. 18.00–20.00 HRÁTKY S DRÁTKY – výroba šperků.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. Vždy v Po, Čt, Pá od 15.30 h. 
Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, tel.: 
553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
  8. 4. – 10. 4. 10.00–17.00 PŘEDVÁDĚCÍ AKCE – seznam před-

váděných technik bude uveřejněn na 
www.optys.cz a na prodejně.

14. 4. – 15. 4.  9.00–17.00 JÁ A MŮJ SVĚT – výstava dětských prací 
žáků ZŠ a MŠ při zdrav. zařízeních v Opavě, 
ZŠ pro těl. postižené a ZŠ Havlíčkova pro 
zrakově postižené. Součástí výstavy budou 
praktické ukázky činnosti rehabilitačních 
dílen Charity Opava.

21. 4. – 25. 4.  8.00–12.00 BLOČEK ZAPOMĚTNÍČEK – otevřené pra-
covní dílny pouze pro MŠ a ZŠ. Přihlášky 
nejpozději do 15. 4. na tel.: 553 615 703 
nebo alena.thomasova@optys.cz. 

ANDĚLSKÉ STUDIO
Kasárenská 4, Opava, tel.: 776 764 455 (p. Starečková), 
andelskestudio.opava@seznam.cz
 1. 4. 17.30 MANDALA SMRTI A ZNOVUZROZENÍ 
 2. 4.  9.00 – přednáška s meditací.
 8. 4. 18.00 PRÁCE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI
15. 4. 18.00 MANDALOVÉ SVÍČKY – přednáška spojená s meditací
17. 4. 17.30 KRYSTALOTERAPIE – způsoby léčby pomocí krystalů, 

praktická ukázka, pobyt pod pyramidou.
22. 4. 17.30 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ – minulé životy, regrese, duchovní 

podstata a příčina karmy, přednáška s meditací.
29. 4. 17.30 REGRESNÍ TERAPIE – praktické dílny, navazuje na 

Život po životě.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  8. 4. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící matky
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  1. 4. 15.00–18.00 O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU
  8. 4. 15.00–18.00 KRTEK A VEJCE
15. 4.  15.00–18.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK NAŠLI PANENKU
22. 4. 15.00–18.00 JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI 

SEMÍNKO
29. 4. 15.00–18.00 O ZLOSTNÉ PRINCEZNĚ
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ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHYBU S TETOU: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.

KURZY, SOUTĚŽE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 9. 4., 16–17 h. Pro maminky s dětmi v ná-
ručí a pro těhulky. Tel.: 723 391 163, Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 9. 4., 17–18 h. Válečkova 16, MC Oasa.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání – Út. LRC 
Englišova 526. Nutná rezervace.
NETRADIČNÍ BŘIŠNÍ TANCE, E. Grambalová, www.tanytany.cz, 
604 214 103. 5. 4. v 10–12 h. taneční seminář pro mírně pokročilé. 5. 4. 
v 10–12 h. zahájení projektu Školení lektorek břišního a intuitivního tance, 
možno přihlásit se i v průběhu. Studio TANYTANY.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Týdenní intenzivní kurz v Luhačovicích (20.–
25. 4.), dvoudenní intenzivní kurz v Opavě (11.–12. 4., 18.–19. 4.). Rezer-
vace: 553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.org, www.abeceda.org, 
Těšínská 30.
CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY. Meditace – Po, St: 
19.30 h. Ratibořská 33.
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ. Každý Čt: 17–19 h., Ne: 10–
12 h. Pořádá Základní kynologická organizace, Městské sady. Info: p. Fuch-
síková, 603 509 503.
KAMENY V OPAVĚ – fotografická soutěž pro všechny fotoamatéry z řad 
žáků ZŠ, SŠ a učilišť města Opavy. Je možno poslat max. 3 fotografie. Kate-
gorie: 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.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  3. 4.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog E. 

V. Havelka v Astroapatyce na Vrchní 43. Lékařská 
astrologie, poradenství. Objednávky osobně nebo 
na tel.: 553 773 060, 732 256 115.

  3., 10., 17, 24. 4.  JAK ZVLÁDAT PŘÍČINY STRESU 
 18.00 – přednášky v akademii Benefit, Komárovská 9. 

Rezervace na tel.: 603 429 461.
   9. 4. 18.00 MATICE OPAVSKÁ 1877–1948. Beseda s J. Kna-

píkovou, autorkou stejnojmenné knihy. Velký sál 
Matičního domu, Rybí trh 8.

14. 4. 15.00 UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ OPAVA-
-VÝCHOD. Beseda s J. Valečkem. Klub důchodců, 
Masarykova tř. 25. Pořádá StOpa.

19. 4.   9.00–17.00 PROCHÁZKA PO TĚLE, LÉČENÍ TĚLA A DUŠE. 
Celodenní poznávací kurz – povede kinezio-
log J. Mažgut. Minoritský klášter, malý sál. Info: 
724 888 139, www.jmazgut.cz.

21. 4. 17.00 SOUSTŘEDĚNÍ – přirozená činnost při učení, 
sportu, řízení auta... Přednáší kineziolog J. Mažgut. 
Info: 724 888 139, www.jmazgut.cz, Ostrožná 16, 
1. patro.

21. 4. 18.00 NUMEROLOGIE JAKO KALENDÁŘ a nástroj k po-
jmenování příčiny problémů. Přednáší I. Ďásková. 
Minoritský klášter, 2. patro. Info: M. Nováková, 
737 473 226.

21. 4. 19.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU podle učení 
B. Gröninga. Info: www.bruno-groening.org, 
553 734 117, 732 518 025. Mendelovo gymná-
zium, Komenského 5.

24. 4. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Asociace fyzi-
oregenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Kontakt: M. 
Nováková, 737 473 226.

26. 4. – 27. 4. SÍLA NĚŽNÉHO NITRA – prožitkový astro-se-
minář pro ženy a dívky. Vede P. Černá. Minoritský 
klášter, malý sál. Info a rezervace: 721 928 721.

23. 4. 17.30 ŽIVOTNÍ PRINCIPY V ENERGII A ČÍS-
LECH – přednáška numeroložky M. Janšové. Pro-
dejna Radost, Horní nám. 6. Info: 732 257 946, 
732 511 213, prodejna.radost@seznam.cz. 

28. 4. 15.00 KAM KRÁČÍ NAŠE DIVADLO. Beseda s J. Paske-
rem, ředitelem Slezského divadla. Klub důchodců, 
Masarykova tř. 25. Pořádá StOpa.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  6. 4. 16.00 KLADSKÉ PÍSNĚ A BALADY a další výběr z písňové 

tvorby L. Sluky. Účinkují sólisté opery SD I. Kaplová 
a Z. Kapl. Sněmovní sál minoritského kláštera. Pořádá 
Um. ag. K. Kostera a SNK Opatalent.

  7. 4. 17.00 DOSTAVENÍČKO U PANA ŘÍDÍCÍHO – vernisáž ve 
školním bytě ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice. Výběr z tvorby 
bývalých a současných žáků, představení projektu rekon-
strukce budovy ZŠ.

  9. 4. 20.00 VYSTOUPENÍ SKUPINY LANUGO – RECITÁL (moderní 
jazz a pop). Bližší info: 776 238 854. Vinárna U Přemka.

12. 4.  MOTOSOBOTA S GLOBUSEM. 
10.00–17.00  Hypermarket Globus.
12. 4. 14.30 SLEZSKÁ KAPELA – koncert. Kino Mír. Pořádá ag. 

MAZEL-M. Masařík. 
17. 4. 20.00 VINNÝ SEMINÁŘ – moravská vína. Vstupenky na infor-

macích Globusu. Restaurace Globus.
17. 4. 18.30 JARNÍ KONCERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ. Účinkují: 

M. Kociánová a Trio Amadeus. Sněmovní sál minoritského 
kláštera. Pořádá Um. ag. K. Kostera.

20. 4.   VELKÁ JARNÍ BURZA ZNÁMEK, pohlednic 
  8.00–12.00  a filatelistických materiálů. SOU stavební, B. Němcové 22. 

Pořádá SČF KF Opava 07–16. Info: 776 390 219.
27. 4. 16.00 KONCERT INDICKÉ HUDBY. Sál Na Rybníčku. Pořádá 

společnost Sahadža jóga, Opava.
29. 4. 19.00 KONCERT BLUEGRASSOVÉ SKUPINY COP (Plzeň). 

Předkapela – opavská folková skupina Kopyto. Kostel sv. 
Václava. Předprodej Sluna. 

30. 4.  8.00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do 6. tříd s rozšířenou výu-
kou matematiky a přírodovědných předmětů. Žádosti 
přijímáme do 25. 4. Info: 553 715 803, www.zso-
ticka.opava.cz. ZŠ Otická. 

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  1. 4., 2. 4. 16.00 7. KOLO MBS  – 2. liga, 3. liga
  3. 4., 7. 4.,  16.00 8. KOLO MBS  – 1. liga, 2. liga, 
  8. 4., 9. 4.   3. liga, 4. liga
  3. 4. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – ABL
  6. 4. 17.00 VEŘEJNÁ TANČÍRNA SPOL. TANCŮ
10. 4., 14. 4.,  16.00 9. KOLO MBS  –  1. liga, 2. liga, 
15. 4., 16. 4.   3. liga, 4. liga
13. 4. 10.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOT-

LIVCŮ „van Gansewinkel cup” 
21. 4., 22. 4.,  16.00 10. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 
23. 4., 17. 4.   3. liga, 4. liga
19. 4. 16.00 1. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA + doprovodný program
19. 4. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
20. 4. 16.00 2. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA + doprovodný program
24. 4., 28. 4., 16.00 11. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 
29. 4., 30. 4.   3. liga, 4. liga

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
  5. 4.  SPORTTOUR – PLAVÁNÍ – 100 m v. zp. (8. soutěž seri-

álu). Prezentace do 12.35 h. Městský bazén.
11. 4.  SPORTTOUR – KUŽELKY – 60 hodů sdružených (9. sou-

těž seriálu). Prezentace do 16.05 h. Kuželna Hagemann, 
Kolofíkovo nábřeží 51.

25. 4.  SPORTTOUR – KROS – přespolní běh (10. soutěž seri-
álu). Prezentace do 16.35 h. Stříbrné jezero (SV břeh).

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  1. 4. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 

dívek 1.–9. tříd ZŠ, SŠ. Šrámkova.
  2. 4.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V BASKETBALU chlapců 8.–9. tříd 

ZŠ. Ed. Beneše.
  9. 4. 12.00 OKRSKOVÁ KOLA VE VOLEJBALU chlapců 6.–9. tříd 

ZŠ. Určené SŠ.
11. 4.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FUTSALU chlapců SŠ. SŠPU.
15. 4.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V NESTLÉ BASKETBALU chlapců 6.–

7. tříd ZŠ. Otická.
16. 4. 12.00 OKRSKOVÁ KOLA VE VOLEJBALU dívek 6.–9. tříd ZŠ. 

Určené ZŠ.
17. 4.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALU chlapců 6.–9. tříd 

ZŠ. Ed. Beneše.
22. 4. 10.00 OBLASTNÍ KOLO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

V 10. ROČNÍKU KINDERIÁDY pro 2.–5. třídy ZŠ. Tyr-
šův stad.

23. 4. 12.00 OKRSKOVÁ KOLA V MINIFOTBALU chlapců 6.–9. tříd 
ZŠ. Určené ZŠ.

24. 4. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE V ORIENTAČNÍM BĚHU pro ZŠ, SŠ. 
Hřiště ZŠ Englišova.

28. 4.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE V MINIFOTBALU chlapců 6.–9. tříd 
ZŠ. Dle rozpisu.

29. 4.  9.00 OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 4. tříd 
ZŠ. Hřiště ZŠ Englišova.

30. 4.  8.30 OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALU dívek 6.–9. tříd ZŠ. 
ZŠ Ed. Beneše.

SPORTOVNÍ AKCE
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL. 10. 4. od 19 h. – nový kurz 
společenských tanců pro pokročilé, 6 lekcí. Probíhá zápis do tanečních kurzů 
pro mládež a dospělé – zahájení září. Tel.: 603 527 133, mirek.spacil@post.
cz.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, www.sportper-
fekt.cz. Cvičení pro veřejnost s mistry světa ve sportovním aerobiku – trio V. 
Valouch, J. Strakoš, D. Holzer: 12. 4. od 9 h., Sportovní hala Mařádkova 15.
O TITUL PŘEBORNÍKŮ OPAVY V BADMINTONU – 12. 4. od 13 h. pořádá 
SK p. e. m. a. v Hale ZŠ Otická. 6. ročník turnaje neregistrovaných hráčů 
dvouher a čtyřher. Přihlášky M. Selingr, 607 993 155, selingr@centrum.cz.
JDI DO HÁJE – XXV. ročník turistického a dálkového pochodu – 19. 4. Start 
a cíl – Sokolovna Háj ve Slezsku. Prezentace a start od 7 do 10 h. Pořádá 
u příležitosti 120. výročí KČT TJ Sokol Háj ve Slezsku.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamova-
telé akcí.
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Vážení čtenáři, na duben jsme pro vás připravili křížovku 
s aprílovou anekdotou. Pokud nám správné znění tajenky 
zašlete do 15. dubna, tak tři vylosovaní od nás obdrží foto-
grafickou knihu s názvem Stará Opava – Alt Troppau. 
Tajenku posílejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, 
redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo 
e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete 
odevzdat i na podatelně magistrátu. V tajence dubnového 
sudoku naleznete vodní tok našeho regionu.

Text k dubnové křížovce: Baví se mezi sebou pejskaři: 
„Můj pes se jmenuje Blesk a je tak rychlý, že nedělá svému 
jménu ostudu.” „Ten můj pes,” přidá k dobru druhý z nich, 
„se jmenuje Rek a je to hrdina nejen podle jména.” Třetí 
trumfuje: „Náš pes se jmenuje Fin a při mistrovství světa 
…” (dokončení v tajence křížovky).

Text k sudoku 8x8 s tajenkou: Řeka … (tajenka) pra-
mení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1170 m. Pro-
téká turisticky velmi atraktivním, většinou zalesněným 
hlubokým údolím. Její tok je dlouhý asi 105 km, povodí 
zaujímá rozlohu 901 km2 a jejím hlavním přítokem je 
Hvozdnice. Je pravostranným přítokem řeky, která je levo-
stranným přítokem Odry. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek, hlavní úhlopříčka s ta-
jenkou a osm obdélníků 4x2 obsahovaly číslice 1 až 8 kaž-
dou jedenkrát. Tajenku v úhlopříčce odhalíme tak, že za 
čísla 1, 2, … 8 dosadíme písmena: A, O, V, C, I, R, E, M. 

Správné znění tajenky březnové křížovky zní: Na svatého 

Řehoře objednej si pobyt u moře. Dámské či pánské tričko 
s logem Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito 
výherci: Rostislav Mikeška, Opava; Jana Kubicová, Mokré 
Lazce; Jana Šedová, Opava 5. Řešení březnového sudoku 
s tajenkou je: 317584632 = KATEŘINKY.

1 7

6 8 3

4 2 7 8 1

8 4

1 5 6 2 4

6 3

5 6

5

Křížovka, sudoku
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SPORT

Opavští basketbalisté vstoupili do vyřazovací části 
II. ligy. Z prvního místa v základní části si chtějí 

vybojovat postup do nejvyšší soutěže. Dalším kandidátům 
na postup, fotbalistům SFC, začalo jaro a po nečekané 
domácí prohře s pražskou Duklou si málem odvezli tři 
body z horké půdy dalšího postupového kandidáta – 
Uherského Hradiště. 

Opavské basketbalisty čeká poslední březnový víkend první kolo 
play-off s Chomutovem. Fotbalisté byli před koncem března na dru-
hém místě tabulky. Na snímku Rostislav Kiša, autor jedné ze čtyř bra-
nek SFC v zápase proti Ústí.

Foto: Jan Šindler

www.nejcinabytek.cz

®

Studio moderního nábytku
Opava I Těšínská 29

inzerce
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Fotbalisté a basketbalisté bojují o postup
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Nejúspěšnější sportovci 
Moravskoslezského kraje. 
Moravskoslezský kraj ocenil nejú-
spěšnější sportovce regionu za rok 
2007. Cenu získalo i několik opav-
ských borců či odchovanců. Mezi 
nejlepšími juniory byli oceněni 
běžec Jakub Holuša a atletické 
družstvo TJ Sokol Opava. Juni-
orskou cenu získal i odchovanec 
opavského fotbalu Tomáš Mičola, 
který nyní obléká ostravský dres. 
V kategorii dospělých získal cenu 

mistr republiky v kulturistice 
Marek Zatloukal, v kategorii han-
dicapovaných zkušený Petr Szala-
csi. Trenérskou cenu převzal cyk-
listický matador Jaroslav Konečný. 
Na snímku z předávání cen gra-
tuluje legendárnímu skokanovi na 
lyžích Jiřímu Raškovi, který vstou-
pil do síně sportovní slávy. 
Foto: archiv Jaroslava Konečného
Mistrovství ČR v atletice Mas-
ters. V březnu proběhlo v praž-
ské atletické hale Olymp mis-
trovství ČR v atletice veteránů. 
Opavská Jaroslava Pokorová zís-
kala v kategorii 35–39 let dvě 
zlaté medaile, a to v běhu na 400 
a 1500 metrů. Je obdivuhodné, 
že zlato vybojovala poté, co ten-
týž den absolvovala první závod 
celoročního Poháru „Běhej.com” 
v Pečkách a na desetikilometrové 
trati obsadila v kategorii 35–44 
let 2. místo. Pavel Konečný v ka-
tegorii 50–54 let se vrátil po půl-
roční přestávce, způsobené ope-

rací kolena, a v běhu na 60 metrů 
obsadil 3. místo a v běhu na 200 
metrů získal zlato.
Engliška druhá na republice. 
Líheň atletických nadějí, ZŠ Eng-
lišova, má další hvězdu republi-
kového formátu. Ondřej Honka, 
který před měsícem překonal 
český rekord v sedmiboji, zúro-
čil svou sportovní všestrannost 
a z halového mistrovství České 
republiky si přiváží 3 cenné kovy. 
Svěřenec Davida Bednáře zís-
kal zlato v novém českém rekordu 
na 60 m překážek a vítězství při-
dal i ve skoku o tyči. Bronz vybo-
joval společně s Markem Schust-
rem a Martinem Palyzou ve štafetě 
na 3x300 m. Třetí místo obsadila 
i Barbora Nováková ve vrhu koulí. 
Vystoupení závodníků Sokola 
Opava zvýraznil vítězstvím Petr 
Bláha v běhu na 1500 m. Sečteno 
podtrženo, opavská sokolská atle-
tika byla za žáky z Mostu druhá 
nejlepší v celé ČR.


