
HláskaHláska
zpravodaj statutárníhozpravodaj statutárního
města Opavyměsta Opavy

••••••••••••••

Masařská 
v novém 
Návrhy architektů 
na novou výstavbu

Zpívání s Ivanou Zpívání s Ivanou 
Kleinovou   Kleinovou   
Pěvecký sbor Domino 
slaví 15 let 

Začínají práce Začínají práce 
na obchvatu   na obchvatu   
Začala výstavba 
spojky S1

Dále v listě...Dále v listě...
•• Radnice dostala cenu za 

regeneraci centra
•• Městské plány „Přitažlivé 

město” a „Bydlení”
•• Zastupitelé schválili 

vysokoškolská stipendia
•• Kulturní a sportovní 

kalendář na květen
•• Řada akcí na Den dětí

5
/

2
0

0
8

Č
ÍS

L
O

 5



2

V ČÍSLE NAJDETE

2

Číslo 5 | květen 2008

Soutěž na novou výstavbu
Město vyhlásilo vítěze architektonické soutěže na 
dostavbu prostoru u Masařské ulice, kde je dnes 
velké parkoviště.  Repro: vítězný návrh soutěže
 strany 8 a 9

Ocenění za regeneraci centra
Opava získala cenu Sdružení historických sídel, 
ministerstva kultury a ministerstva pro místní 
rozvoj za regeneraci centra města.
 strana 5

Opavská expedice do Kazachstánu
Pětice opavských cestovatelů vyrazila na motorkách za Ural k Aralskému jezeru. Výpravu čeká 10 tisíc 
kilometrů. strana 6

Další břehy s mnichem Šóenem
Festival Další břehy byl letos věnován japonské 
kultuře a civilizaci. Jedním z významných hostů 
byl předseda Česko-japonské společnosti Robin 
Šóen Heřman. strana 14

Kleinová slaví s Dominem 15 let
Sbormistryně Ivana Kleinová vede už patnáct 
let jeden z nejlepších dětských sborů v repu-
blice.
 strany 12 a 13
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Právě začala výstavba silniční spojky S1. Spojka je 
součástí plánovaného obchvatu města a postupně na 
ni naváže celá severní i jižní část cest okolo města. 
V letošním roce také začne výstavba nové silnice smě-
rem od Mokrých Lazců na Ostravu. Obě stavby jsou 
pro naše město důležité. 

Kvalitní a rychlé spojení s krajským městem, napo-
jení na dálnici, to vše rozšiřuje podnikatelský potenciál 
Opavy. Silnice ušetří lidem čas při cestování, uleví od 
dopravní zátěže některým obcím. Spojku S1 bychom 
mohli začít využívat v roce 2010, novou rychlostní sil-
nici na Ostravu asi o rok později. Další – Východní část 
severního obchvatu by podle současných informací 
mohla být dokončena v roce 2012. I když nejsme 
investorem stavby a stavbu řídí stát, respektive Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, budeme razantně vyjednávat, 
aby výstavba postupovala co nejrychleji.

V březnu a dubnu proběhla výstava architektonic-
kých návrhů na humanizaci fasád na Dolním a Hor-
ním náměstí. O výstavu byl velký zájem, řada lidí 
využila možnosti návrhy hodnotit. V těchto prezen-
tacích budeme pokračovat. Do přelomu léta předsta-
víme návrhy, které nám přišly do soutěže na novou 
zástavbu u Masařské ulice. Zároveň již brzy vyhlásíme 
ideovou architektonickou soutěž na výstavbu nového 
bazénu a zimního stadionu v Městských sadech. I po 
skončení této soutěže se budete moci s návrhy sezná-
mit a vyjádřit k nim svůj názor. 

Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání schválilo 
stipendia pro vysokoškolské studenty, jejichž studijní 
průměr v akademickém roce nepřekročil hranici 1,2. 
První uchazeči o stipendium se mohou hlásit, jakmile 
ukončí letošní letní semestr. Chceme jim usnadnit stu-
dium a možná, že pak oni jednou přispějí svými zna-
lostmi a dovednostmi Opavě.

V průběhu května nás čeká řada koncertů. Mezi nimi 
je velký koncert k 60. výročí založení Izraele, který 
připravuje dětský pěvecký sbor Domino. Laureát Ceny 
Petra Bezruče Karel Kostera připravil zajímavý Festi-
val dětské písně, na kterém vystoupí řada regionál-
ních souborů a vítězové oblastního kola soutěže Opav-
ský skřivánek.

Opavskému basketbalu vrcholí doposud výborně ode-
hraná sezona. Nejlepší mužstvo základní části, které 

se v play-off bez ztráty pro-
bojovalo do finále druhé 
ligy, čeká rozhodující série 
zápasů. Série rozhodne, zda 
se Opava opět vrátí do nej-
vyšší ligové soutěže. Pře-
jeme mužstvu, aby dotáhlo 
do konce to, co tak výborně 
rozehrálo.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Basketbalisté se probojovali do finále
Opavští druholigoví basketbalisté porazili v semi-
finále play-off Pardubice a budou ve finále bojovat 
o postup do nejvyšší soutěže.
 strana 24
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Položením základního kamene 
začala na konci dubna 

výstavba série silnic, které by 
měly postupně vyvést z Opavy 
tranzitní dopravu. První na řadě 
je výstavba spojky S1, která 
propojí výpadovku na Hlučín 
s výpadovkou na Ostravu. Stavba 
by měla být hotova nejpozději 
v roce 2010. Ještě letos začne 
i výstavba nové rychlostní silnice 
na Ostravu.

„Je to zlom ve výstavbě obchvatů,” kon-
statoval primátor Zbyněk Stanjura. 
Opava je prvním městem v Moravsko-
slezském kraji, kde je v letošním roce 
zahájena výstavba obchvatu. Společné 
úsilí města, Moravskoslezského kraje, 
zejména hejtmana Evžena Tošenovského 
a náměstka Pavola Lukši, regionálních 

poslanců a řady zdejších firem zajistit 
Opavě obchvat a novou silnici na Ostravu 
letos vyústilo do konkrétních stavebních 
prací. Ředitelství silnic a dálnic zahá-
jilo výstavbu spojky, na kterou postupně 
navážou ještě dvě další části severního 
obchvatu.

„Od roku 1999 byl odveden kus práce. 
Před devíti lety nebyla k dispozici žádná 
projektová dokumentace s výjimkou vari-
antní vyhledávací studie na úsek Mokré 
Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava. 
Z pomyslného bodu nula jsme se dostali 
až k zahájení jednotlivých staveb. Kon-
krétně je to spojka S1 mezi Globusem 
a Kauflandem (první část obchvatu města 
Opavy) a stavba čtyřpruhové rychlostní 
silnice mezi Ostravou a stávajícím čtyř-
pruhem začínajícím u obce Mokré Lazce. 
A to není zrovna málo,” konstatoval 

tajemník Sdružení pro výstavbu komuni-
kace I/11–I/57 Martin Dostál. Sdružení, 
jehož členy jsou Opava, Krnov a další 
města a obce na trase mezi Bartulto-
vicemi a Ostravou, usiluje už sedm let 
o vybudování důstojného spojení s kraj-
ským městem a vybudování obchvatů 
jednotlivých měst a obcí.

Ještě v průběhu května by mělo Ředi-
telství silnic a dálnic začít s výstavbou 
rychlostní silnice v úsecích Mokré Lazce 
– hranice okresů Opava/Ostrava – Pro-
dloužená Rudná. Tato zhruba šestnácti-
kilometrová stavba je vedena severními 
obchvaty obcí Velká Polom a Hrabyně. 
Maximální povolená rychlost by mohla 
být 110 km/h, takže jízda z Opavy do 
Ostravy by mohla trvat okolo čtvrt 
hodiny. Výstavba východní části opav-
ského severního obchvatu je napláno-
vána na rok 2010 a měla by být dokon-
čena o dva roky později.

Začala stavba dopravního obchvatu Opavy

Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě
Kategorie komunikace: S 11,5/80 (dvoupruhová komunikace) 
Délka úpravy: 1,756 km
Objekty mostů: 5 mostů o celkové délce 401 m
Cena stavby:  775,258 mil. Kč
Lhůta pro provedení stavby: 22 měsíců, tj. do 1. 2. 2010
Lhůta pro dokončení stavby: 31 měsíců, tj. do 31. 10. 2010
Základní technické údaje: Navrhovaná spojka S1 je novou komunikací pro-
pojující silnici I/11 a I/56 v úseku mezi okružní křižovatkou u hypermarketu 
Globus a napojením na projektovaný severovýchodní obchvat.
Kdo staví obchvaty a rychlostní silnice?
Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. tříd jsou financovány z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Města bohužel nemají žádné přímé 
legislativní ani jiné nástroje na to, aby ovlivnila rozhodování státu v oblasti 
investic, které do dopravní infrastruktury směřují. Výstavbu silnic druhé třídy 
financuje kraj, v případě Opavy tedy Moravskoslezský kraj.

63. výročí ukončení 2. světové 
války. Statutární město Opava 
srdečně zve všechny Opavany na 
vzpomínkové setkání u příležitosti 
63. výročí ukončení 2. světové války, 
které se bude konat 8. května v 10 
hodin u Pomníku rudoarmějců na 
Městském hřbitově v Opavě. Jako 
doprovodná akce je pro vás v tento 
den připravena prohlídka pevnosti 
v Milostovicích, a to zdarma v době 
od 14 do 18 hodin.
Poplatek za komunální odpad. 
V první polovině května budou obča-
nům města rozeslány složenky za 
komunální odpad pro rok 2008. 
Poplatek 200 korun se platí jednorá-
zově a jeho splatnost je k 31. květnu. 
Je možno jej uhradit hotovostní 
platbou na pokladně magistrátu 
(naproti Jednoty), složenkou na kte-
rékoli poště nebo bezhotovost-
ním převodem na účet města (č.ú.: 
1025016070/5500), jenž je vedený 
u Raiffeisenbank (nutno uvést varia-
bilní symbol).
Koupaliště a minigolf zahájí 
sezonu v květnu. Minigolf v areálu 
koupaliště zahájí provoz 1. května. 

Provozní doba minigolfu je ve všední 
dny od 14 do 19 hodin, v sobotu, 
neděli a ve svátky od 10 do 19 ho-
din. Městské koupaliště s ohříva-
nou vodou zahájí provoz 16. května 
a ukončí jej tradičně s posled-
ním dnem prázdnin. Otevřeno bude 
denně od 9 do 19 hodin s tím, že 
prodej vstupenek končí vždy v 18.30 
hodin. Provozní doba minigolfu bude 
od 16. května shodná s provozní 
dobou koupaliště. Minigolf ukončí 
sezonu 30. září. Koupaliště a mi-
ni-golf se uzavřou pouze v případě 
trvalého deště.

  
Opava získala dotaci ze stát-
ního rozpočtu ČR. Statutární město 
Opava získalo ze státního rozpočtu 
dotaci na projekt „Mezinárodní var-
hanní soutěž Petra Ebena – soutěž 
mladých varhaníků 2008” v rámci 
dotačního programu Ministerstva kul-
tury České republiky „Podpora pro-
jektů profesionálního hudebního 
umění”. Celkové náklady na rea-

lizaci této soutěže dosáhnou výše 
800 tis. Kč, výše přidělené dotace 
činí 150 tis. Kč.
Májová procházka Opavou. Přijďte 
si v sobotu 10. 5. vychutnat jarní 
procházku okolo historického cen-
tra města Opavy. Městské informační 
centrum pro vás připravilo prohlídku 
„Po stopách zámeckých hradeb”. Pro-
hlídka začne na Horním náměstí před 
Hláskou v 11 a 14 h, bude přibližně 
hodinová a bude zakončena u kos-
tela sv. Hedviky. V tuto májovou 
sobotu bude v době od 10 do 16 h 
otevřen i kostel sv. Hedviky. Zájemci 
si mohou prohlédnout nejen interiér 
chrámu, ale také vystoupat na vrchol 
kostelní věže. Vstup na prohlídku 
i věž je bezplatný.
Prezentace projektu úprav domi-
nikánského kláštera. Po dubnové 
prezentaci projektu Obecního domu 
představí Opavská kulturní organi-
zace připravované úpravy bývalého 
dominikánského kláštera na Pekař-
ské (viz. Hláska 4/2008, str. 5). Pre-
zentace je připravena na pondělí 
26. května a začíná v 16 hodin v aule 
rektorátu Slezské univerzity.
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Opava získala cenu za regeneraci

městského centra
Ministerstvo kultury, 

ministerstvo pro místní rozvoj 
a Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska ocenily 
Opavu za regeneraci historického 
centra města. Ve zcela zaplněném 
Španělském sále Pražského hradu 
převzali zástupci města Cenu 
za nejlepší přípravu Programu 
regenerace památkových 
rezervací a městských 
památkových zón za rok 2007 
v Moravskoslezském kraji.

„Je to pro nás důležitá odezva, že jdeme 
správným směrem při péči o centrum. 
Zároveň je to závazek do dalších let. 
A to nejen v tom, co se nám daří, tedy 
ve zklidňování dopravy, které je pří-
nosné pro chodce a cyklisty. Znamená to 
také pracovat na opravách historických 

budov,” uvedl náměstek primátora Pavel 
Mališ.

„Opava se letos stala krajským vítě-
zem soutěže o nejlepší přípravu a rea-
lizaci programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón. A já musím 
říct, že naprosto zaslouženě,” komento-
val udělení ceny předseda Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska 
Petr Sedláček. „Velmi výjimečné je to, jak 
se v Opavě podařilo z centra města prak-
ticky vytlačit motorovou dopravu. Vím, že 
v Opavě je jedna z nejstarších novodo-
bých pěších zón a je vidět, že se město 
o její stav stará stále,” dodal.

„Jenom mne mrzí, že hodnocení této 
soutěže vždy probíhá na přelomu února 
a března, což znamená, že jsme, bohu-
žel, neviděli v provozu tu nádhernou 

novou kašnu. Také novou zeleň v re-
konstruovaných sadech i v ulicích centra 
jsme si museli jen představovat,” podo-
tkl Sedláček. „Jmenovitě musím zmínit 
kostel sv. Václava – viděl jsem ho totiž 
před 3 lety a je velmi příjemné vidět, jak 
se podařilo tuto jedinečnou stavbu zre-
konstruovat. Je také důležité, že je dnes 
nově využívaná,” konstatoval předseda 
sdružení.

Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových 
zón byl ustaven v devadesátých letech 
jako nástroj záchrany a rozvoje obnovy 
kulturních hodnot, ozdravení životního 
prostředí, ale také vytvoření center roz-
voje podnikatelských aktivit historických 
jader měst a obcí. Slavnostní předávání 
cen je zároveň oslavou Mezinárodního 
dne památek a sídel.

Třicet tisíc korun na akademický 
rok. Takové stipendium 

nabídne od letošního podzimu 
radnice opavským vysokoškolským 
studentům, jejichž studijní průměr 
není horší než 1,2. 

O stipendium se mohou ucházet vysoko-
školští studenti, kteří mají trvalé bydliště 
v Opavě a studují v některém z bakalář-
ských, magisterských či doktorandských 
programů denního studia. To znamená, 
že ti nejlepší mohou v průběhu pětiletého 
magisterského studia získat až 150 tisíc 

korun. „O zavedení stipendií jsme uvažo-
vali už delší dobu. Chceme jimi podpořit 
pracovité a talentované opavské vysoko-
školáky,” uvedl primátor Zbyněk Stanjura. 
„Je to přínos ke zlepšování kvality vdě-
lanostní a kvalifikační struktury města,” 
sdělil náměstek Jaroslav Horák.

Studenti mohou o stipendium žádat nej-
dříve ve druhém ročníku studia (musí 
prokázat požadovaný studijní průměr roč-
níku prvého). Studenti Bc. programu se 
mohou hlásit do svých 23 let, studenti 
Mgr. do 25 let a doktorandi do 28 let.

Městské stipendium se poskytuje vždy 
za uplynulý akademický rok a je určeno 
na úhradu nákladů vzniklých ve spoji-
tosti se studiem na vysoké škole. O při-
dělení stipendia rozhoduje zastupitel-
stvo. Žádosti o stipendium bude město 
přijímat vždy do 1. října daného kalen-
dářního roku. V letošním roce město 
předběžně počítá s tím, že by stipendium 
udělilo až deseti studentům. V případě 
vyššího zájmu mohou o přidělení rozho-
dovat předchozí studijní výsledky, různá 
ocenění, akademická úroveň jednotlivých 
vysokých škol apod.

Město nabízí vysokoškolákům stipendium

Historická tramvaj bude na náměstí
Chcete vidět tramvaj, která projížděla Opavou na začátku 20. století? Město Opava 
a Městský dopravní podnik představí v úterý 27. května v 15 hodin na Horním náměstí 
rekonstruovanou tramvaj, jakou se vozili Opavané před sto lety. Tramvaj byla opravena 
díky práci řady nadšenců a společnosti Olpas Moravia. Bude dlouhodobě vystavena na 
veřejných prostranstvích (Dolní či Horní náměstí).
 Repro: archiv MDPO

Měsíčník Hláska získal cenu 
v soutěži Zlatý středník
Měsíčník Hláska skončil na čtvrtém místě v odborné celo-
státní žurnalistické soutěži Zlatý středník 2007; získal oce-
nění TOP RATED, tedy ocenění za vysokou profesionální 
úroveň. Časopis, který vydává město Opava, nenašel žád-
ného přemožitele z řad jiných městských či krajských časo-
pisů a novin. Hlásku předstihla Česká filharmonie s časo-

pisem Rudolfinum Revue, České vysoké učení technické 
v Praze s časopisem TecniCall a společnost Asekol.
Soutěž Zlatý středník hodnotí a oceňuje firemní periodické 
a neperiodické publikace určené k repre-
zentaci společnosti či prezentaci výrobků 
a služeb vůči zákazníkům, obchodním 
partnerům nebo zaměstnancům. Soutěž 
vyhlašuje PR klub. Hláska soutěžila v ka-
tegorii Nejlepší časopis státní, veřejné 
a neziskové sféry.



6

Číslo 5 | květen 2008

AKTUALITY

Přechod na Praskově ulici, 
který ústil směrem do 

Hrnčířské ulice, byl v rámci velké 
rekonstrukce silnice zrušen. 
Důvodem zrušení přechodu byly 
nebezpečné dopravní kolize, 
které vinou přechodu vznikaly 
na křižovatce Praskova–Janská–
Olbrichova–Nádražní okruh. 

Přechod není příliš vzdálen od kři-
žovatky. V době dopravních špi-
ček docházelo k nebezpečným situ-
acím, kdy kolona vozidel čekajících 
před přechodem zasahovala až do 
samotné křižovatky. To je riskantní 
situace, neboť vozidla z dalších směrů 
nemohou křižovatkou projíždět. Dří-
vější přechod je nyní klasifikován jako 

místo pro přecházení a chodci, pokud 
zde chtějí přejít, musí dát před-
nost jedoucím vozidlům. Pro cestující 
z vlaku či dálkových autobusů, kteří 
míří do centra, je nejjednodušší pře-
cházet na druhý chodník přímo na 
světelné křižovatce, popřípadě přejít 
přímo od vlaku na stranu ke Knihovně 
Petra Bezruče.

Přechod na Praskově byl zrušen

Opavská motorkářská výprava
míří k Aralskému jezeru
Je jich pět a chtějí ujet 10 

tisíc kilometrů po cestách 
a silnicích, jejichž podoba či 
dokonce existence není zrovna 
předvídatelná. Motorkáři z Opavy 
a Opavska se vydali ve druhé 
polovině dubna na dlouhou jízdu 
do Kazachstánu, k Aralskému 
jezeru.

Roman Birklen, Radek Schneider, Martin 
Kern, Jindřich Zimola a Radim Herudek. 
Nejmladšímu je osmadvacet, nejstar-
šímu třiačtyřicet. Většinou spolumajitelé 
nejrůznějších firem od stavařské po tis-
kárnu. Dali se dohromady zhruba před 
šesti lety. Minulý rok spolu vyrazili do 

Rumunska a rozhodli se pro další a pod-
statně delší výpravu směrem za Ural. 
Cestu na Východ si naplánovali přes řadu 
známých míst: Černobyl, Kyjev, Volgo-
grad (dříve Stalingrad) či Oděsu. 

Nejzkušenější z nich, Jindřich Zimola, 
už na motorce projel například Bal-
kán, včetně Albánie, či Balt s Lotyš-
skem a Finskem. „Připravovali jsme 
se půl roku. Dva týdny před odjez-
dem jsme udělali zkušební jízdu: nabalili 
jsme motorky a udělali test, jestli vydrží. 
A protože bylo venku mínus pět, tak to 
byl i test spacáků,” uvedl Martin Kern. 

Navzdory všem testům je minutu před 

odjezdem potkala nehoda, když se jed-
nomu z motorkářů zlomil na motorce 
nosič. Skupina tak ještě vyrazila sva-
řovat a teprve poté definitivně nabrala 
směr Slovensko. Při průjezdu Ukrajinou 
poslali Hlásce průběžnou zprávu: „Je to 
dost zkorumpovaná země, hlavně poli-
cajti. Na pokutách jsme zaplatili celkem 
330 dolarů. A to jsme ujeli jen 1100 kilo-
metrů. Doufám, že nám zbudou peníze 
na zpáteční cestu.”

Už před odjezdem měli cestovatelé vyti-
povány další cíle. „Příští rok by to možná 
mohlo být Mongolsko, možná Afrika. Uvi-
díme, jak bude naše cesta úspěšná,” řekl 
Martin Kern.

Marianum vyrobilo 
pro parky ptačí budky
Opavské Marianum vyrobilo pro městské parky v okolí centra 
a sady u řeky ptačí budky. Společně s pracovníky odboru život-
ního prostředí a technických služeb je v průběhu dubna zavěsili 
na stromech, aby je co nejdříve mohli začít využívat ptáci. Na 
snímku přidělávají výrobci s dalšími pracovníky budku. Vzápětí 
po zavěšení jedné z nich si ji už začala obhlížet sýkorka. Foto: Karel Kovalčík

Slezské gymnázium připravilo Den 
Evropské unie. Zajímavosti ze zemí 
Evropské unie, ochutnávky krajových 
jídel, vědomostní soutěže. Akce s ná-
zvem Den Evropské unie na Slezském 
gymnáziu bude velkolepě pojatou pre-
zentací s řadou hostů z veřejného 
života, včetně besedy s několika euro-
poslanci. Hlavní náplní akce pořádané 
9. května je virtuální návštěva člen-
ských zemí EU. Ve vědomostní soutěži 
si studenti středních škol mohou ově-
řit své získané znalosti. Pro veřejnost 
je v aule rektorátu Slezské univer-
zity od 14.30 hodin připravena beseda 
s europoslanci i ostatními hosty, kteří 
budou hovořit o Evropské unii a kte-

rých se můžete ptát na to, co vás 
o unii zajímá. Akci připravili studenti 
pod vedením Kamily Tkáčové.
Opavské gymnastky mistryněmi 
republiky. Opavská skupinová este-
tická gymnastika slaví velký úspěch. 
V polovině dubna se podařilo dív-
kám z TJ Sokol vybojovat titul mis-
tryň republiky (seniorky), v katego-
rii juniorek získaly bronz. Svěřenkyně 
Vlaďky Hrbáčové si tak zajistily postup 
na červnové mistrovství světa senio-
rek v kanadském Torontu a juniorek 
ve Španělsku. Dívky zatím ale neví, 
zda budou moci na mistrovství odjet. 
„Náklady na dopravu, výbavu týmu 
a samotný pobyt jsou tak vysoké, 

že je nejsme schopny uhradit,” říká 
členka týmu Gabriela Habartová. 
Družstvo tak hledá někoho, kdo by byl 
ochoten úspěšné výpravě na náklady 
v řádu 200 tisíc korun přispět. Opav-
ským divákům se dívky představí 
8. května, kdy pořádají v hale na 
Mařádkově velkou gymnastickou pře-
hlídku (10.30–15 a v 17 hodin).
Slezské divadlo zahraje ve Vác-
lavovi. Kostel sv. Václava bude 
18. května hostit činoherní historické 
drama Marie Stuartovna v podání 
Slezského divadla. Představení začíná 
v 19 hodin. Akci připravilo divadlo ve 
spolupráci s Opavskou kulturní orga-
nizací.
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Festival Opavská dětská píseň. 
V sále minoritského kláštera vystoupí 
21. května sbory Vrchňáček ZŠ 
Vrchní, Čápata ZŠ Dolní Životice, 
Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, národo-
pisný soubor Vrtek SVČ Opava, Chla-
pecká cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika 
a vítězové regionální soutěže dět-
ských lidových zpěváků Opavský skři-
vánek. Koncert pro veřejnost se usku-
teční v 17 hodin. Festival dětských 
souborů Opavská dětská píseň pořádá 
pod záštitou primátora Opavy Umě-
lecká agentura Karla Kostery.
Opavské dívky mezi nejlepšími 
v soutěži zručnosti. Žákyně tře-
tího ročníku opavské střední školy na 

Husově se 
na Celostátní 
soutěži zruč-
nosti – obor 
krejčí, která 
proběhla 
v Podbořa-

nech, umístily mezi nejlepšími z celé 
republiky. Anna Kreibichová skon-
čila na 5. místě, Kateřina Kociánová 
obsadila bronzovou příčku. Společně 
pak vybojovaly celkové druhé místo 
v družstvech. Foto: archiv SŠ Husova
Město vydalo novou brožuru – 
Opevnění a vojenská posádka. 
Město Opava vydalo novou prezen-
tační brožuru o opevnění a vojen-

ské posádce v Opavě. Text je doplněn 
tématickými fotografiemi. Publikace 
je k dostání ve čtyřech jazykových 
mutacích – české, polské, německé 
a anglické v Městském informačním 
centru za cenu 50 Kč.
Talentové zkoušky na Englišku. ZŠ 
Englišova pořádá přijímací talentové 
zkoušky do 5. a 6. sportovních tříd pro 
školní rok 2008/2009. Zkoušky pro-
běhnou 16. května od 8 h (náhradní 
termín je 26. května od 14 hodin) na 
hřišti školy. Starší žáci mohou nastou-
pit i do vyšších ročníků. Bližší infor-
mace získáte na: www.zsenglisova.cz, 
na tel: 553 715 006, 553 715 763 
nebo na zs.englisova@volny.cz.
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Jak zlepšit kulturní a sportovní 
zázemí Opavy, její vzdělávací 

možnosti či jak proměnit 
opavská sídliště v důstojné 
místo pro bydlení. To je hlavní 
cíl Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města 
Opavy, který připravuje město 
ve spolupráci s odborníky, 
místními podnikateli, zájmovými 
organizacemi či občanskými 
sdruženími.

Začátkem dubna proběhlo první jed-
nání Řídícího výboru pro Integrované 
plány rozvoje statutárního města Opavy 
(IPRM). Pro Opavu vzniknou dva inte-
grované plány – jeden na téma „Přitaž-
livé město” a druhý na téma „Bydlení”. 
O IPRM jsme vás už předběžně informo-
vali v únorové Hlásce.

„Přitažlivé město”
Řídící výbor rozhodl, že toto téma bude 
zpracováno v co nejširším slova smyslu, 
tj. že se bude zabývat všemi mož-
nými oblastmi, které si radnice i ob-
čané pod přitažlivým městem předsta-
vují (kultura, sport, vzdělávání, volný 
čas apod.). „Některé představy občanů 
už známe díky nedávné výzvě k předklá-
dání námětů z řad veřejnosti,” upozor-
nil vedoucí oddělení rozvoje města Petr 
Šnejdar. 

Hlavní oblasti v rámci tohoto tématu 
a konkrétní návrhy na projekty bude 
zpracovávat Pracovní skupina Přitaž-
livé město, která má již v současné 
době kolem dvou desítek členů z růz-

ných oborů. Jsou zde jak zástupci města 
a jeho příspěvkových organizací, tak 
zástupci některých občanských sdružení, 
podnikatelů a i organizace pro handica-
pované spoluobčany.

Jaké jsou náměty pro IPRM 
„Přitažlivé město”?
Včetně projektů navržených magistrá-
tem jde celkem o 78 námětů ze strany 
občanů, občanského sdružení Za Opavu 
a Slezské univerzity. Jinak šlo o náměty 
z různých oblastí, od cestovního ruchu 
a volného času (tj. vytvoření nových 
balíčků pro turisty, zajištění výhledu 
z opavských věží, lepší posezení v měst-
ských parcích apod.), po vzdělávání 
(návrh na výstavbu planetária, vytvo-
ření zahrady s čísly, návrhy Slezské uni-
verzity).

„Bydlení”
V případě oblasti „Bydlení” byl postup 
trochu odlišný než u plánu „Přitažlivé 

město”. „Nejdříve bylo nutné vybrat 
vhodnou zónu, která bude dále přísluš-
ným IPRM řešena. Zpracovány tak byly 
dvě detailní analýzy – jedna pro síd-
liště Kateřinky a druhá pro sídliště Kyle-
šovice. Poté, co zpracovatel na jed-
nání Řídícího výboru představil výsledky 
obou analýz, bylo rozhodnuto, že v inte-
grovaném plánu bude dále řešeno síd-
liště v Kateřinkách. Jak analýza ukázala, 
poskytuje horší životní prostor svým 
obyvatelům,” vysvětlil Petr Šnejdar.

Hlavními tématy by měly být revitalizace 
veřejných prostranství, rekonstrukce 
panelových domů a také parkování.

Další informace a průběžné údaje o po-
stupu prací můžete získat na www.opa-
va-city.cz/iprm.

Začala příprava plánů „Přitažlivé město” a „Bydlení”

Pozvánka na veřejné představení 
Integrovaných plánů rozvoje 
statutárního města Opavy. 

Dovolte, abychom vás pozvali na veřejné 
představení integrovaných plánů pro témata 
„Přitažlivé město” a „Bydlení”. Akce pro-
běhne 21. května 2008 od 16.30 h v aule 
Slezské univerzity (ul. Na Rybníčku 1).

Předpokládaný program:

1) Integrovaný plán rozvoje města pro téma 
„Přitažlivé město”.

2) Integrovaný plán rozvoje města pro téma 
„Bydlení”.

V obou bodech bude představen metodický 
postup zpracování obou plánů, k dispozici 
budou aktuální informace a prostor bude 
i pro diskusi.

V případě dotazů můžete využít následují-
cích kontaktů
- Petr Šnejdar, vedoucí oddělení roz-

voje města (petr.snejdar@opava-city.cz; 
553 756 355)

- Martina Dorazilová, oddělení rozvoje 
města (pro „Přitažlivé město”; martina.
dorazilova@opava-city.cz; 553 756 352)

- Marek Bumbálek, oddělení rozvoje města 
(pro „Bydlení”; marek.bumbalek@opava-
-city.cz; 553 756 464)
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Návrhy na zástavbu u Masa
Téměř patnáct set návštěvníků si bylo na přelomu března a dubna prohlédnout výstavu 
architektonických návrhů na humanizaci fasád na Dolním a Horním náměstí, kterou připravila v kostele 
sv. Václava Opavská kulturní organizace. Nyní připravuje město a OKO další prezentaci, a to návrhů 
nové výstavby v prostoru vnitrobloku Masařská–Holubí–Lazebnická. Výstava bude v Obecním domě.

Pětadvacet návrhů 
obdržela porota v rámci 

architektonické soutěže 
o nejlepší ideových návrh 
na dostavbu prostoru 
Masařská–Holubí–Lazebnická. 
Představujeme vám tři návrhy 
oceněné porotou, na další se 
můžete podívat na připravované 

výstavě. Výstava proběhne 
v první polovině června. 

V současné době slouží vnitroblok jako 
frekventovaný pěší tah a parkoviště pro 
centrum města. Nová výstavba by měla 
omezit parkování přímo na parkovišti 
a obnovit členění lokality krátkými vnitř-
ními uličkami (nová parkovací místa by 

měla být v podzemí a dále pak i na jiných 
místech centra). Novostavba by měla 
navázat na dnešní zástavbu, měla by 
nabídnout především byty, dále pak kan-
celáře či obchody. Porotě, stejně jako 
v případě humanizace fasád, předse-
dal renomovaný pražský architekt Miku-
láš Hulec. Hodnocení bylo anonymní – 
porotci nevěděli, čí návrh hodnotí.
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T
É

M
A

Příspěvková organizace OKO 
a Magistrát města Opavy 

vás srdečně zvou na výstavu 
soutěžních a vítězných návrhů 

architektonické soutěže 
o ideový návrh

„DOSTAVBA PRO-
STORU MASAŘSKÁ–

HOLUBÍ–LAZEBNICKÁ 
V OPAVĚ”

v Obecním domě na 
Ostrožné ulici

2. 6. – 20. 6. 2008
otevřeno každý den

zdarma

Otevírací hodiny budou 
upřesněny před zahájením 
výstavy, budeme vás o nich 

informovat v červnové Hlásce.

Změna vyhrazena.

Pohled na vnitro-
blok u Masařské 
tak, jak vypadá 
dnes.

Foto: Jan Šindler

Jak hlasovali návštěvníci výstavy o rozhodnutí poroty
V minulém čísle Hlásky jste se mohli podívat na návrhy humanizace fasád, které 
ocenila porota. Nabízíme vám nyní srovnání, jak o stejných návrzích hlasovali 
návštěvníci výstavy.

Horní náměstí
Porota neudělila první místo, návštěvníci hlasovali nejvíce pro návrh č. 9 (77 hlasů).
2. místo poroty, návrh č. 11 – se v hlasování občanů umístil na 2. místě, 63 hlasů
3. místo poroty, návrh č. 6 – se v hlasování občanů umístil na 8. místě, 17 hlasů

Dolní náměstí
1. místo poroty, návrh č. 2 – se v hlasování občanů umístil na 1. místě, 112 hlasů
2. místo poroty, návrh č. 6 – se v hlasování občanů umístil na 3. místě, 51 hlasů
Odměna poroty, návrh č. 1 – se v hlasování občanů umístil na 5. místě, 36 hlasů
Odměna poroty, návrh č. 7 – se v hlasování občanů umístil na 7. místě, 31 hlasů

Město připravuje další ideovou soutěž
Opavská radnice vyhlásí na přelomu léta další architektonickou soutěž o nej-
lepší ideových návrh, a to na výstavbu nového bazénu a zimního stadionu 
v Městských sadech. Soutěž by měla mít název Zastavovací a objemová stu-
die – plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě. Podle předběžných odhadů 
bude soutěž vyhlášena v červnu, a to na internetových stránkách města 
(www.opava-city.cz), v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek 
(www.isvzus.cz), v jednom informačním médiu s celostátní působností a na 
internetových stránkách České komory architektů (www.cka.cc). O vyhlášení 
soutěže vás budeme včas informovat i v Hlásce.
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1. místo
Autoři: Jaromír Syrovátko, Liberec; Bedřich Kostorek, Vidnava; Dušan Řezáč, Stra-
konice; Ondřej Syrovátko, Liberec
Hodnocení poroty: ocenila kvalitní a vyvážené hmotové řešení sestávající se ze 
tří objemů s vnitřním atriem a dobře zvládnutou dominantou nároží; vhodné dis-
poziční a dopravní řešení; optimální dopravní napojení; kvalitní dispoziční řešení 
vzhledem k severojižní orientaci pozemku; výrazné odlišení severní a jižní fasády 
v závislosti na funkci, vhodné dispoziční řešení se slunolamy na jižní straně; 
logicky rozdělená náplň severního a jižního traktu.
Z popisu autorů: Obrys bloku jako schématu je zachován, směrem na jih se ote-
vírá do stávajícího vnitrobloku a rozpadá se na jednotlivé objekty, které jsou posa-
zeny na parter. Směrem na sever při ulici Masařská se naopak uzavírá a jasně 
definuje původní stopu ulice, zároveň ale vytváří nové pěší propojení se stávají-
cím vnitroblokem. Nově vzniklý prostor je dalším veřejným náměstíčkem, kde pro-
bíhá další pěší vazba a zároveň představuje místo setkávání a oddychu. Koncept řešení je založen na kvalitním bydlení v cen-
tru města. Jednotlivé byty se otevírají od klidného vnitrobloku plného zeleně a zároveň do nově vzniklé plochy zeleně v 2. NP. 
Střechy s prosklenými jednopatrovými „penthousy” otevřenými na velkorysé dřevěné palubové terasy, sloužící jako další obytný 
prostor hlavně v letním období. Součástí návrhu je i regenerace vnitrobloku, zeleně a parteru kombinovanými přírodními mate-
riály – mlatový povrch, kamenná dlažba, motiv vodního prvku, zatravněná plocha osázená stromy.

2. místo
Autoři: Jan Bočan, Praha; Jakub Końata, Praha. Spolupráce: Přemek Jurák; Tomáš Oth.
Hodnocení poroty: ocenila invenční návrh s kompozičně a výtvarně pojatou archi-
tekturou; podle poroty návrh respektuje návaznost na historické objekty, dominanty, 
parcelace, nároží; je to konstrukčně náročné řešení; návrh nabízí i nové hmotové 
řešení okolních objektů; kvalitní architektonické řešení, které ověřuje jiné nápadité 
možnosti architektury ve městě; místy komplikovaná dispozice: jako problematické 
se jeví byty v parteru v blízkosti sjezdu do podzemí; na jižní straně umístěno bydlení 
do 1. podlaží na úkor posílení komerčních ploch v parteru; technicky náročné sta-
tické řešení.
Z popisu autorů: Snažíme se prostor dotvořit soudobými architektonickými pro-
středky. Vycházíme z úzké, hluboké, středověké parcelace. Zároveň se snažíme místu 
vtisknout architektonický a prostorový výraz dnešní doby. V našem nově vytvořeném 
objektu výrazně převažuje obytná funkce, domníváme se, že historické jádro města 
žije, pokud tam žijí lidé. Naší představou je architektura klidná, ale sebevědomá – vyrůstá z přilehlé uliční plochy, materiál použitý 
na horizontální plochu se zvedá do vertikálních objemů. Hladký beton dlažeb přechází do hlazených omítnutých stěn lesklého cha-
rakteru, vše se vyznačuje monochromní barevností. Na terasách obytných podlaží nově vytvořeného objektu jsou navrženy zahradní 
plochy se zelení pěstovanou v kontejnerech. Vertikální deskové žaluzie okenních otvorů bytové části jsou otočné a posuvné. Dovolují 
uživatelům jednotlivých bytů upravovat jejich pozici podle potřeby, počasí a chuti. Na severní části objektu jsme vytvořili architekto-
nickou dominantu – věž s historizující reminiscencí, kde předpokládáme ateliér umělce, který je propojený s nadstandardně řešeným 
bytem. Budova je ze železobetonového monolitického konstrukčního systému.

3. místo
Autoři: Michal Krištof, Kláštor pod Znievom; Matej Štrba, Tatranská Lomnica. Spolu-
práce: Hana Liškutínová, Havířov – město.
Hodnocení poroty: dobré dispoziční řešení, formální se jeví použití shodného prvku 
žaluzií na severní i jižní fasádě; problematické dopravní řešení a napojení parkování 
pod objektem; porota ocenila řešení parteru a jeho propojení s náměstím a výrazné 
odlišení parteru a bytové části; hmotové členění ustupujícího horního podlaží; reálné 
řešení, které v parteru využívá možnosti monolitického konstrukčního systému.
Z popisu autorů: Dům stavíme mezi náměstí, park vytváříme místo parkoviště. Par-
koviště navrhujeme přesunout pod zem. V „perforovaném” domě vzniká atrium, které 
slouží pro obyvatele domu a jako možnost projít a možnost zastavit se na terase, 
posedět v kavárně. Vodní prvky mají být reminiscencí na dřívější využívání tohoto pro-
storu. Řešení směrem do atraktivnější uličky Masařská spočívá v rozvoji jejího parteru, 
kavárna má svoji významnou polohu na nároží. Na této ulici doporučujeme doplnit 
městskou strukturu na původním místě (křížení s Drůběžím trhem), čímž by se stala znovu plnohodnotnou zajímavou ulicí s moti-
vem zúženého a rozšířeného prostoru – „motiv trychtýře”. Na opačné straně navrhujeme řešit prostor jako klidovou zónu v parčíku, 
vhodnou pro využívání lidmi v okolních a nově navrhovaných (současný návrh) bytových domech. Stavební řešení vychází z jednoho 
objektu. Jedná se o pavlačový typ bytového domu s obchodním parterem, vnitřním atriem a dvoupodlažními podzemními garážemi. 
Konstrukce: kombinace ŽB skeletového a stěnového systému. Pavlače i zahrady jsou kryté fasádním systémem ze sklápěcích desko-
vých prvků z perforovaného kovu, a tím vytváří tepelný, světelný i intimitu nabízející filtr bytům.
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FESTIVALMĚSTSKÉ VAROVNÉ SMS ZPRÁVY

Nabídka letních táborů a pobytů 2008
S předstihem před prázdninami vám 

přinášíme velký přehled dětských 
táborů, které pořádají opavské 
organizace. V přehledu najdete tábory 
vzdálené jen několik kilometrů od Opavy, 
ale i tábor pořádaný na jihu Evropy. 
V nabídce jsou jak pobyty odpočinkové, 
tak pobyty sportovní, dobrodružné, 
založené na filmových či literárních 
příbězích a další. 

Putování za malou mořskou vílou 
(13. – 22. 6.). Letovisko Ruskamen – Chorvat-
sko. Rekreační pobyt pro rodiče s dětmi u moře. 
Cena: 6250 Kč (dospělý), 3250 Kč (dítě do 6 let 
bez nároku na lůžko), 5200 Kč (dítě), v ceně 
doprava, plná penze, program. Přihlášky: SVČ, 
Jaselská 4, pí Synková, 553 712 821, soute-
ze@svcopava.cz.

Dudlíkový tábor (23. – 27. 6.). Rekreační stře-
disko Bílá holubice – Mokřinky. Pro maminky 
s dětmi, hry, zábava v přírodě. Cena: 2550 Kč 
(maminka s dítětem), 1350 Kč (dítě). Přihlášky: 
SVČ, Jaselská 4, pí Synková nebo Montagová, 
553 712 100, souteze@svcopava.cz.

Chorvatsko 2008 – Pakoštane (27. 6. – 6. 7.). 
Pobyt pro rodiny s dětmi. Ubytování v apartmá-
nech pro 2–5 osob, strava vlastní, možnost dokou-
pit polopenzi: 1400 Kč. Cena: 5500 Kč (dospělý), 
5200 Kč (děti do 15 let), 2000 Kč (děti do 4 
let). Přihlášky: SVČ, Jaselská 4, pí Borsutzká, 
553 712 100, provoz.jaselska@svcopava.cz.

Hvězdné války – letní tábor (27. 6. – 11. 7.). 
Ranč U Medvěda, Kružberk. Pořádá 12. PS MOP. 
Cena: 2950 Kč. Přihlášky: Liptovská 21, tel. 
602 563 002, J. Zemek, jiri.zemek@hobes.cz.

Duhový svět (28. 6. – 5. 7.). Pobyt pro rodiny 
s dětmi od 0,5 do 7 let, Veverská Bítýška u Brna, 
v chatkách i budově. Dny plné her, lumpačení, 
dovádění a objevování barev duhy a světa. Cena: 
2100 Kč (dítě), 2650 Kč (dospělý). Přihlášky: Areka 
ZO ČSOP, Sněmovní 2, 553 623 988, arekaopa-
va@seznam.cz. 

Poklad na Stříbrném jezeře – příměstský 
tábor (30. 6. – 4. 7.). Klub Modrá kočka – pro-
gramy a možnost spaní v týpí, výlet na koních, 
indiánská kultura, výroba indiánských oděvů 
a šperků. Cena: příspěvek na výlety 30 Kč/výlet. 
Přihlášky: Klub Modrá kočka, 17. listopadu 6, tel.: 
774 883 619.

Příměstský tábor – Diogenés v sudu 
(7. – 11. 7.). Klub Modrá kočka – výlety, spaní 
pod širým nebem, táboráky, lanové aktivity, spor-
tovní turnaje, ateliéry. Cena: příspěvek na výlety 

30 Kč/výlet. Přihlášky: Klub Modrá kočka, 17. lis-
topadu 6, tel.: 774 883 619.

Hry bez hranic – letní tábor (11. – 25. 7.). 
Ranč U Medvěda, Kružberk. Pořádá 12. PS MOP. 
Cena: 2950 Kč. Přihlášky: Liptovská 21, tel. 
602 563 002, J. Zemek, jiri.zemek@hobes.cz.

Cesta kolem světa za 80 dní – stanový tábor 
(12. – 25. 7.). Jeseníky – Horní Údolí – pod hra-
dem Kobrštejn, pro děti od 10 do 15 let. Cena: 
3000 Kč. Přihlášky: Centrum Elim, 553 653 239, 
hl. vedoucí J. Kubíček, 725 708 292.

Vodácký putovní kemp – Polsko 2008 
(13. – 19. 7.). Putování po slovensko-polských 
řekách pro děti do 18 let. Ve spolupráci s Vodními 
skauty Opava. Cena: 3200 Kč, včetně poplatku 
NP Pieniny. Přihlášky: SVČ, Husova 17, p. Beneš, 
553 623 276, voda@svcopava.cz.

Prázdniny s tancem (13. – 19. 7.). Výuka latin-
sko amerických a standardních tanců, moderních 
a jazzu v Hlavnici u Opavy. Určeno pro začátečníky 
a pokročilé od 6 let. Přihlášky: do 30. 5., Holos, o. 
s., Čapkova 13, 553 615 324, holos@holos.cz. 

Cestou necestou do světa dál (15. – 24. 7.). 
Pro děti a mladé od 10 do 17 let ve stanech a týpí 
v Klokočově. Cena: 2 150 Kč. Přihlášky: Areka ZO 
ČSOP, Sněmovní 2, 553 623 988, arekaopava@-
seznam.cz. 

Barevný týden v Beskydech (20. – 26. 7.). 
Hotel Duo – Horní Bečva. Tábor pro děti od 7 let. 
Hlavní téma: práce s keramickou hlínou, výtvarné 
techniky. Hry, soutěže, procházky, koupání venku 
i uvnitř. Cena: 3350 Kč. Přihlášky: SVČ, Jasel-
ská 4, pí Vajdová, 553 712 100, estetika@svco-
pava.cz.

Sportovní tábor (20. – 26. 7.). Hotel Duo – 
Horní Bečva. Tábor pro děti od 10 let. Hlavní 
téma: sportovní hry. Koupání venku i uvnitř. 
Cena: 3200 Kč. Přihlášky: SVČ, Husova 17, 
p. Vajda, 553 623 276, sport@svcopava.cz.

Letopisy Narnie – Cesta ke svobodě 
(1. – 10. 8.). Velké Karlovice. Ubytování ve sta-
nech typu Sahara, pořádá Křesťanská nezisková 
organizace – 36. přední hlídka Royal Rangers 
v ČR. Cena: 2700 Kč s dopravou. Přihlášky: Olo-
moucká 24, tel.: 608 860 889, p. Ščudlík.

Léto na vodě 2008 (3. – 9. 8.). Slovenské 
řeky, pro rodiče s dětmi a mládež. Terén nená-
ročný, zahrnuta i pěší turistika, návštěva atrak-
tivních míst povodí Oravy a Váhu. Cena: 2 300 Kč 
(děti, mládež), 2600 Kč (dospělý), cena bez stravy 
a vstupného. Přihlášky: SVČ, Husova 17, p. Be-
neš, 553 623 276, voda@svcopava.cz.

Dobyvatelé neznámých světů (4. – 11. 8.). 
Roudno u Slezské Harty. Ubytování ve stanech 
s podsadou. Vydejte se na objevitelskou cestu 
po vodě i souši, spousta her, plavba na raftech 
i plachetnicích. Cena: 2500 Kč. Přihlášky: SVČ, 
Jaselská 4, p. Beneš, 553 625 356, voda@svco-
pava.cz.

Hvězdná brána II. – Tajemný vesmír 
(4. – 13. 8.). Středisko MAYA – 2, 5 km od Zla-
tých Hor. Dobrodružný tábor pro děti od 7 do 15 
let. Cena: 3190 Kč, v ceně doprava, ubytování 
v chatkách, stravování 5x denně, programová 
náplň, pojištění, vstupné při výletech, animá-
toři. Přihlášky: Dětská agentura, Mánesova 1, tel.: 
553 770 777, www.detska-agentura.cz. 

Letní tábor – Pirátská odysea (9. – 17. 8.). 
Travná u Javorníka, pro děti od 6 do 10 let. Hry, 
sportovní turnaje, ateliéry. Cena: 800 Kč. Při-
hlášky: Klub Modrá kočka, 17. listopadu 6, tel.: 
774 883 619.

Duhový týden – příměstský tábor 
(11. – 15. 8.). Týden pro holky a kluky od 6 
let, zaměřeno na výtvarné a rukodělné techniky. 
Koupání, výlety, hry. Cena: 170 Kč/den, 850 Kč/
týden. Přihlášky: SVČ, Jaselská 4, pí Vajdová, 
553 712 100, estetika@svcopava.cz.

Piráti z Caribiku – Truhla mrtvého muže 
(13. – 22. 8.). Středisko MAYA – 2, 5 km od Zla-
tých Hor. Dobrodružný tábor pro děti od 7 do 15 
let. Cena: 3 190 Kč, v ceně doprava, ubytování 
v chatkách, stravování 5x denně, programová 
náplň, pojištění, vstupné při výletech, animá-
toři. Přihlášky: Dětská agentura, Mánesova 1, tel.: 
553 770 777, www.detska-agentura.cz. 

Tři zlaté vlasy aneb Rozvrkočená hříva Děda 
Vševěda (13. – 23. 8.). Kouty nad Desnou – 
Chata u Pelikána. Pro děti od 7 let. Nácvik pohád-
kové show, kterou v závěru děti zahrají místním 
divákům a rodičům. Cena: 3800 Kč. Přihlášky: 
SVČ, Husova 17, p. Kollmann, 553 623 276, 
ds.stek@seznam.cz, turistika@svcopava.cz. 

Boj o Stanley Cup – příměstský tábor 
(18. – 22. 8.). Celotýdenní boj o putovní pohár 
ve všech disciplínách jak na sportovním hřišti, 
tak na počítači. Cena: 130 Kč/den, 650 Kč/
týden. Přihlášky: SVČ, Jaselská 4, pí Montagová, 
553 712 100, estetika@svcopava.cz.

S pyšnou princeznou – příměstský tábor 
(25. – 29. 8.). Týden her a soutěží, příprava 
malého divadelního představení na téma Pyšná 
princezna. V pátek v LD děti zahrají pro všechny 
zvané i veřejnost. Cena: 130 Kč/den, 650 Kč/
týden. Přihlášky: SVČ, Jaselská 4, pí Montagová, 
553 712 100, estetika@svcopava.cz.

Včasná informovanost občanů se ukazuje jako nezbytná nut-
nost v případě povodní, ekologických havárií, terorismu apod. 
Pomozte nám i sobě uspět při řešení situací ohrožujících vaše 
životy, životy vašich dětí a blízkých, vaše zdraví a majetek. 

Co umí služba SMS InfoKanál?
Zaslat důležitou informaci (varování, upozornění, radu) z Magistrátu 
města Opavy na jakékoli zaregistrované číslo mobilního telefonu 
občana formou krátké textové zprávy (SMS), a to do všech sítí čes-
kých mobilních operátorů. 

Kolik stojí služba SMS InfoKanál?
NIC! Občan zaplatí pouze odeslání registrační SMS v ceně svého 
tarifu. Všechny ostatní náklady hradí statutární město Opava.

Jak provést registraci pro využití služby SMS InfoKanál a jak 
registraci zrušit? 
JEDNODUŠE! Stačí kdykoliv odeslat jedinou SMS ze svého mobilního 

telefonu (na který chcete dostávat varovné zprávy) a registrace je 
hotova. Obdobným způsobem lze registraci zrušit.

VZOR SMS zprávy pro registraci: 
1. napište SMS dle vzoru: IK_OPAVA_ REGISTRUJ nebo zkráceně 

IK_ OPAVA_ REG
2. pošlete na číslo: 605 733 680

VZOR SMS zprávy pro zrušení registrace:
1. napište SMS dle vzoru: IK_OPAVA_ODREGISTRUJ nebo zkráceně 

IK_OPAVA_ODREG
2. pošlete na číslo: 605 733 680 
POZOR! Je důležité dodržet formát zasílané zprávy, jinak nedojde 
k registraci čísla!

Děkujeme vám, že přispíváte 
ke vzájemné spolupráci.
 Zbyněk Stanjura, primátor města

Město nabízí SMS zprávy  
ZPRAVODAJSTVÍ V DOBĚ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Od 1. dubna 2008 lze využít službu SMS InfoKanál.
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JAK SE ŽIJEOSOBNOST

Vyvýšené pódium se třemi schody. Na pódiu zpívá pár desítek holek a desítka kluků. Hlasy se 
proplétají, skladba zní velmi dobře. Zpívání přeruší slova: „Děkuji. Tak ještě jednou a více 

lehkosti, jako kdybyste tančili.” Perfekcionismus? Ne. Pro sbormistryni Ivanu Kleinovou je důležitější 
ještě něco jiného. „Jsem náročná, chci, aby písně zněly co nejlépe. Pěvecký sbor jsou lidské varhany, 
které společně rozezníváme, a to nejen na zkouškách, ale i na koncertech. Každý koncert je tvůrčí 
proces. Naplňuje mě, když společně souzníme se zpěváky i posluchači.”

Už patnáct let vede Ivana Kleinová jeden z nejlepších dětských pěveckých sborů v České republice – Domino. Vede sbor, 
který se vymyká klasickým žánrovým škatulkám, jeho koncerty patří ke skutečně vyhledávaným a má dobré jméno i v ci-
zině, naposledy například v Izraeli. Dominu tam aplaudovali ve stoje a velvyslanectví pak poslalo městu za vystoupení 
sboru gratulaci a poděkování. Nyní sbor připravuje koncert k oslavě 60. výročí založení Izraele.

Ivanu Kleinovou dnes provází dobrá pověst sbormistryně, která dovedla své sbory k významným úspěchům na soutěžích, 
získala s nimi uznání na řadě festivalů. Je členkou celorepublikové rady sbormistrů a předminulé léto vedla seminář pro 
sbormistry z celého Česka.

Ivana Kleinová nebudovala Domino jen jako prostý pěvecký sbor. „Mám krédo: prostřednictvím sborového zpěvu rozvíjet 
osobnost každého zpěváka a na koncertních turné poznávat svět,” říká. Děti zpívají asi v 16 jazycích, s Klubem Domino 
(Středisko volného času Opava) jezdí po Evropě, poznávají země, ve kterých zpívají. Přebývají u rodin, nikoli v hotelích. 
To, co se dnes dostává do moderních školních osnov – cestování jakožto způsob poznávání světa – praktikuje Domino už 
patnáct let. A je tady ještě jeden aspekt: sbor má přímou a častou možnost se přátelsky konfrontovat s dobrými zahranič-
ními sbory. A mimochodem – z těchto srovnání vychází velmi dobře.

Společné zpívání chytlo Ivanu Kleinovou už v dětství. „K hudbě mě přivedli rodiče. Nezapomenu na dlouhé cesty autem 
za naší babičkou do Hradce Králové, které jsme celé prozpívali,” říká. „Ke sborovému zpívání mě přivedla Zdeňka Odstrči-
lová, která vedla sbor na Střední pedagogické škole v Krnově, kde jsem studovala. Se svojí sestrou Alenou jsme vedly už 
od prvního ročníku sbor dětí mateřských škol. Na vysoké škole v Ostravě jsem začala zpívat ve Vysokoškolském sboru PdF 
Ostrava, získala jsem tam zkušenosti s organizováním koncertů a turné a také jsem se stala druhou sbormistryní. Mým 
učitelem a vzorem byl, a stále je pan profesor Lumír Pivovarský,” popisuje svou cestu sborovým zpěvem.

Poté, co vystudovala češtinu a hudební výchovu, začala učit na Střední pedagogické škole v Krnově. Po roce odešla na 
mateřskou dovolenou a pak nastoupila k pěveckému sboru Červený květ, který po několika letech přivedla k vítězství 
v celorepublikové soutěži v Olomouci. Po další mateřské převzala na Základní škole Ilji Hurníka mladší dětský sbor Cvrčci 
a založila na něj navazující Domino a přípravný sbor Sluníčka.

Sbor Domino vydal několik alb, to poslední v září 2007 s názvem – Souznění 2007. „Na album jsme natočili skladby 
a písně, které složili nebo nás naučili významní sbormistři – Bob Chilcott z Anglie, Elisenda Carrasco z Katalánska, Naomi 
Faran z Izraele. Mohu neskromně říct, že to jsou naši přátelé a že osobně přijeli v září 2007 toto CD pokřtít,” vypráví sbor-
mistryně (foto vlevo dole). „Náš repertoár je široký. Vedle úprav lidových písní zpíváme skladby soudobých českých autorů 
(I. Hurník, A. Tučapský, P. Kočí), na repertoáru máme skladby, které jsme se naučili na workshopech na evropských festi-
valech. (Bob Chilcott, Lydia Adams, hebrejské písně, španělské, katalánské,…). Často spojujeme písně s pohybem a změ-
nou postavení sboru,” popisuje. Když je řeč o sboru, vždycky připomíná, že na jeho dobrém jméně má velký podíl i její 
bývalý žák, nyní vynikající klavírista a dirigent Jakub Žídek, sborová manažerka Eva Petrášová a tým úžasných nadšenců.

Kromě sborového zpěvu se Ivana Kleinová ještě věnuje ráda cizím jazykům, učí angličtinu a španělštinu. Ve svém volném 
čase ráda pracuje na zahradě a vaří. „Vaření je pro mě tvůrčí dílna a obrovská relaxace. Vždycky si z cest přivážím nějaký 
recept, a když přijede nějaký dirigent k nám, požádáme ho, aby nám uvařil nějaké jídlo,” usmívá se. Do jejího kulinář-
ského repertoáru přibyly například indická čočka, izraelský hummus, z Japonska suši, z Francie čokoládová pěna mousse 
a další.

Ivana Kleinová má dvě sestry. Dana Bosáková je hobojistkou v ostravském Divadle A. Dvořáka. Druhá sestra, dvojče, 
výtvarnice Alena Zupková, je zástupkyní ředitele ZUŠ v Háji ve Slezsku. Dvojčata občas spojí své síly a turné pěveckého 
sboru Domino pak provází výtvarná výstava dětských prací. S manželem Jiřím má dvě děti – Denisu (21) a Vojtěcha (15). 
„Manžel mě v mé práci podporuje a já si toho velmi vážím,” říká.

Ivana Kleinová

Slavnostní květnový koncert Shalom Izrael
Dne 16. 5. 2008 v 18 hodin se uskuteční v kostele sv. Václava v Opavě slavnostní koncert pěveckého sboru Domino 
Opava (sbormistr Ivana Kleinová, na klavír doprovázejí Jakub Žídek a Tomáš Mludek) k příležitosti 60. výročí založení 
Státu Izrael. Doprovodnými akcemi tohoto slavnostního setkání je výstava dětských prací ZUŠ Háj ve Slezsku a vý-
stava fotografií „IZRAEL 2008 očima dětí”, která byla inspirována cestou pěveckého sboru Domino do Izraele v únoru 
2008. Účast na koncertu přislíbila řada osobností veřejného života, například velvyslanec Státu Izrael Jaakov Levy, 
poslankyně Evropského parlamentu Jana Hubáčková, primátor Opavy Zbyněk Stanjura.
Koncert Shalom Izrael pořádá statutární město Opava ve spolupráci se Střediskem volného času Opava a Velvyslanec-
tví Státu Izrael. Celá akce se uskuteční pod záštitou IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., člen skupiny Teva.
Předprodej vstupenek Sluna, vstupné 50 Kč.
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Foto: Jan Šindler
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Další břehy s květy sakur a výhonky bambusů

Ačkoli měl letošní festival Další břehy název 
Tam, kde vychází slunce, trvalo několik 

festivalových dnů, než se nad Opavou doširoka 
otevřela obloha a mraky ustoupily slunci. 
Nakonec se však lidé a květy sakur dočkali. 
Průvod vedený buddhistickým mnichem 
Šóenem vyhnal japonskými bubny a očistnými 
rituály démony z města. Slavnost rašení byla 
naplněna.

Fotografie: průvod Slavnosti rašení; vernisáž japonských 
fotografií Jindřicha Štreita (vpravo), na fotografii je také 
zástupce japonského velvyslance Tetsuro Kai a předseda 
Česko-japonské společnosti Robin Heřman; fotografie ze 
samurajského souboje dobra a zla a snímek z hudebně-po-
etické performance kulturního dramaturga Opavské kulturní 
organizace, básníka a hudebníka Jana Kunzeho. I zpětně 
najdete bohaté informace o festivalu na webových stránkách 
města. Foto: Jan Šindler

Koncert podpoří opravu konkatedrály

Poslechnout si skladby 
v podání vynikajících 

interpretů a zároveň přispět na 
dokončení rekonstrukce střechy 
Konkatedrály Nanebevzetí 
Panny Marie mohou Opavané 
i návštěvníci města v neděli 
11. května. V 19 hodin začíná 
v konkatedrále benefiční 
koncert, na kterém zazní 
skladby M. A. Charpentiera, W. 
A. Mozarta, R. Schumanna či G. 
Verdiho.

„Koncert je poděkováním městu a všem 
ostatním sponzorům a dárcům, kteří 
přispěli na opravy konkatedrály,” uvedl 
děkan opavské římskokatolické farnosti 

Pavel Cieslar. „Zároveň může každý 
návštěvník přispět na dokončení opravy 
střechy. Na koncertě si může kou-
pit malou taštičku, která rekonstrukci 
střechy symbolizuje. Výtěžek poputuje 
právě na dokončení oprav,” dodal.

Na benefičním koncertě vystoupí 
operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, 
přední sólistka opery Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě a dvoj-
násobná držitelka Ceny Thálie, vyhle-
dávaná houslistka Alena Čechová, 
jež pedagogicky působí na Konzerva-
toři v Brně a na Fakultě umění Ostrav-
ské univerzity, varhaník Petr Čech, lau-
reát Mezinárodní soutěže Pražské jaro, 
který mimo jiné působí jako pedagog 

na pražské konzervatoři, a trumpetista 
Jiří Kepa, pedagog ZUŠ Václava Kálika 
v Opavě. Benefiční vystoupení bude 
živě přenášet TV Noe.

V době konání koncertu už by měly 
být práce na opravě střechy hlavní lodi 
Konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 
hotovy. „Pak bychom chtěli pokračovat 
na malých kapličkách, ale to už bude 
jednodušší než v případě hlavní lodi,” 
popsal Pavel Cieslar. Opavská Konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie slouží 
k bohoslužebným, kulturním i turistic-
kým účelům. Jako jeden z mála v kraji 
je chrám návštěvníkům otevřen každý 
den a možná je i jeho prohlídka s ko-
mentářem.
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Otevírá se pátý Opavský veletrh

Pátým ročníkem pokračuje ve 
dnech 16. až 18. května ve 

víceúčelové hale v Městských 
sadech výstavní akce Opavský 
veletrh. 

Akce má podtitul „Autosalon – stavba – 
bydlení – zahrada – zábava” a návštěv-
níci zde najdou věci užitečné pro stavbu, 

renovaci i údržbu domu, bytu, dílny 
i zahrady. Nebude chybět prezentace 
téměř všech místních prodejců auto-
mobilů s regionálními premiérami. Sou-
částí veletrhu je bohatý doprovodný pro-
gram. „Letos se mohou návštěvníci těšit 
na kaskadérská vystoupení, hudební 
vystoupení, siláckou i barmanskou show, 
dámy speciálně na módní přehlídky 

a ukázky líčení kosmetických firem. Pro 
děti jsou nachystány atrakce, hry a sou-
těže,” zve na veletrh Petr Nasadil z po-
řádající společnosti Omnis Olomouc. 
„Navíc má každý návštěvník opět šanci 
vyhrát některou z tisíce cen, které věno-
vali partneři veletrhu. Letos bude první 
cenou speciální židle v ceně téměř 17 
tisíc korun,” dodává Petr Nasadil.

Velký koncert dvou populárních českých skupin bude na začátku května hostit opavská více-
účelová hala v Městských sadech. Opava je totiž jednou z devíti zastávek společného turné 

kapel Divokej Bill a Čechomor. Koncert, ve kterém 
se budou kapely doplňovat a prolínat, je napláno-
ván na 6. května a začíná v 19.30 hodin. „Budeme 
mít možnost slyšet nejlepší písničky obou kapel 
v úpravách, v jakých jsme je ještě nikdy nesly-
šeli a pravděpodobně už neuslyšíme,” uvedl Ros-
tislav Tomáš z pořádající agentury Art. Vstupenky 
jsou v prodeji v síti Ticketstream, ve Sluně na Hor-
ním náměstí či na webových stránkách agentury Art 
(www.agenturaart.cz).
 Foto: archiv skupin Divokej Bill a Čechomor

Velký koncert Divokýho Billa a Čechomoru

Studentský majáles oslaví Rok krysy

Už počtrnácté uvítají opavští 
studenti jaro tradičním 

majálesem. Průvod masek 
a Majálesový bigbít doplní 
divadelní představení, studentská 
tvorba i film. Studentská slavnost 
potrvá od 5. do 7. května. Na 
doprovodné akce se Opavané 
mohou těšit ještě 12. a 13. května.

V pondělí 5. května majáles odstartuje 
největší akcí, Majálesovým bigbítem, 
a centrum slezské metropole zaplaví stu-
denti v nejrůznějších maskách. „Letoš-

ním tématem se stal Rok krysy. Průvod 
masek začne v patnáct hodin na Pta-
čím vrchu a přes ulici Ostrožnou a Horní 
náměstí se dostane do centra hudebního 
dění, na Dolní náměstí,” uvedla prezi-
dentka Asociace studentů a přátel Slez-
ské univerzity Anna Sotolářová. Na Dol-
ním náměstí vystoupí řada interpretů 
v čele s oblíbenou kapelou MIG 21. 

Úterý bude patřit divadelní scéně. Vše 
se odehraje v Loutkovém divadle a zá-
jemci se mohou těšit na účinkující stu-
denty, například ve hře Harry Potter 

a Kámen Mudrců v podání studentského 
souboru Dojížděči. K doprovodným akcím 
majálesu, které jsou připraveny na pon-
dělí 12. května, patří autorské čtení stu-
dentů Slezské univerzity v rámci pořadu 
Rozkřídlení, vystoupení místní rock-
ové kapely či Filmová noc, která před-
staví mladé autory v dokumentární 
tvorbě 13. května. Opavský majáles 
2008 pořádá Asociace studentů a přá-
tel Slezské univerzity za finanční podpory 
slezské univerzity a statutárního města 
Opava. Vstup je zdarma. Podrobný pro-
gram najdete v kulturním kalendáři.

Na závěr května: pestrý Den dětí

Poslední dva květnové dny 
budou v Opavě patřit dětem. 

Den dětí mohou malí Opavané 
oslavit návštěvou interaktivní 
výstavy, řadou her a soutěží, 
vyjížďkou v kostýmech na 
kolečkových bruslích či 
prohlídkou areálu Městského 
dopravního podniku.

V pátek 30. května je pro děti připraven 
program od 9 do 14 hodin, a to hned na 
několika místech. V parku Joy Adamso-
nové Na Rybníčku čekají hry a soutěže, 
ukázky ze záchranného systému či sta-
noviště s tematickými úkoly. „Děti zde 
mohou soutěžit pomocí hracích kartiček, 

které obdrží na stanovištích,” uvedla 
Monika Štěpánková z opavského magis-
trátu. Minoritská zahrada nabídne opičí 
dráhu, skákání v pytlích a další atrakce, 
v Loutkovém divadle proběhne nonstop 
hraní dětských divadelních souborů a na 
zahradě Střediska volného času bude 
připraveno i minizoo. Slezské zemské 
muzeum pořádá mezi 17. a 20. hodi-
nou vernisáž interaktivní výstavy Zde-
něk Miler Dětem aneb Hry s ilustracemi 
Zdeňka Milera, od 18.30 losování s bo-
hatou tombolou a ve 20.30 Komorní 
kaleidoskop od Bacha po Korna.

Sobota bude patřit dni otevřených 
dveří Městského dopravního podniku, 

kam pojede z centra města speciální 
linka. Minoritská zahrada nabídne opět 
zázemí pro hry a soutěže a v sadech 
Svobody, Křížkovského a Dvořákových 
sadech si děti zastřílí z kuše či zasou-
těží na koloběžkách. 

V 16.30 budou na Horním náměstí 
soutěže vyhodnoceny, děti získají slad-
kosti a hlavní cenou bude nechat se 
namaskovat v maskérně Slezského 
divadla. V 17 hodin zájemci přímo na 
náměstí zhlédnou divadelní hru Ze 
života hmyzu a oslavy Dne dětí uza-
vře večerní kostýmovaná vyjížďka na 
kolečkových bruslích, která začíná 
ve 21 hodin.



16

Číslo 5 | květen 2008

INZERCE

SC
 7

17
81

/1

SC
 7

17
70

/2
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Newrope s.r.o., Horní nám. 58, 746 01 Opava
Tel.: 553 777 806(7), info@mhi-klima.cz

Komfortní chlazení a tepelná čerpadla

poradenství, návrhy, dodávky a montáž zařízení
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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 – Předměstí  0+1 os.vl. 650 000,- Kč
Opava – Předměstí  2+1 os.vl., SLEVA 1 280 000,- Kč
Opava – Předměstí  2+1 os.vl., po rekon. 1 560 000,- Kč
Opava – Předměstí  3+1 dr., dobrá cena 1 400 000,- Kč
Opava – Město  2+kk, cihlový, SLEVA 1 880 000,- Kč
Opava – Město  3+1 os.vl. cihlový 1 700 000,- Kč
Opava – Kateřinky  3+1 os.vl. 1 665 000,- Kč
Opava – Kateřinky  3+1 os.vl. SLEVA 1 550 000,- Kč
Opava – Kateřinky  3+1 dr. po rekon. 2 080 000,- Kč
Opava – Kylešovice  3+1 dr., část.rekonstr. 1 510 000,- Kč
Opava – Kylešovice 3+1 dr., velmi pěkný  1 670 000,- Kč
Krnov 3+1 os.vl., dobrá lokal. 1 200 000,- Kč
Žimrovice 4+1 dr., SLEVA 1 150 000,- Kč

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!

BULHARSKO
LETECKY

od 6990 Kč*
*  V ceně 

nejsou zahrnuty 
povinné příplatky.

AX_OPAVA_91_64.indd 1 14.4.2008 16:25:49
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Zdravý zrak při všech
světelných podmínkách
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• BĚLENÍ ZUBŮ  
• PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
• ODSTRANĚNÍ PIGMENTŮ AIR FLOW TECHNIKOU
• ZUBNÍ OZDOBY
• ESTETICKÁ REKONSTRUKCE CHRUPU

ZUBNÍ ORDINACE V CENTRU OPAVY 
Náměstí republiky 1

MUDr. MARTINA HADAMČÍKOVÁ
TEL.: 776 894 383, 553 794 383 

TOUŽÍTE PO ESTETICKY 
DOKONALÉM ÚSMĚVU ?

SC
 8

04
99

/1
SC

 8
03

78
/1



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  3. 5. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 7 – Č
  4. 5. 19.00 BLBEC K VEČEŘI mimo – K
  5. 5.  18.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ sk. S 
  6. 5. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA 

v italském originále s českými titulky sk. 5 – O
  7. 5. 10.00 SUGAR školy – M
  8. 5. 10.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU uz. předst. – O
  9. 5. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ sk. 4 
10. 5. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. D – Č 
10. 5. 19.00 HELLO, DOLLY! mimo – M
11. 5. 10.00 MATINÉ KE DNI MATEK mimo 
11. 5. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK. Premiéra.  sk. P – Č
12. 5. 17.30 KONCERT TANEČNÍHO OBORU 

A MAŽORETEK ZUŠ Opava mimo 
13. 5.  10.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA školy – OP
13. 5. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. 1 – Č
14. 5. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. 2 – O
15. 5. 19.00 YUZURU sk. 6 – O
16. 5. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 3 – Č 
17. 5. 16.00 NATĚRAČ uz. předst. – Č
18. 5. 19.00 MARIE STUARTOVNA. Kostel sv. Václava. 

Ve spolupráci s organizací OKO. mimo – Č 
19. 5. 18.00 ČEKEJ DO TMY sk. O – Č
20. 5. 10.00 POPELKA školy – M
20. 5. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. M – OP
21. 5. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
22. 5. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. 9 – O
24. 5. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. 7 – O
25. 5. 15.00 KONCERT K 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
 17.00 SVČ OPAVA – koncert zájmových kroužků, 

souborů a skupin 
26. 5. 10.00 LAKOMEC školy – Č
27. 5. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
27. 5. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 5 – Č
28. 5. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. 2 – O
29. 5. 10.00 ČEKEJ DO TMY školy – Č
29. 5. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP
30. 5. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. 4 – O
31. 5. 17.00 ZE ŽIVOTA HMYZU. Derniéra. 

Ve spolupráci se SMO ke Dni dětí před 
divadlem. V případě nepříznivého počasí 
v hledišti. Vstup volný. Č

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

KINO MÍR
  1. 5.   16.00 BOBULE – česká letní komedie
  18.00 BOBULE 
  20.00 BOBULE 
  2. 5. – 4. 5.  18.00 O RODIČÍCH A DĚTECH – česká komedie
  20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH 
  5. 5. a 7. 5. 20.00 USA VERSUS JOHN LENNON 
   – životopisný film USA
  8., 11., 12. 5. 20.00 VENKOVSKÝ UČITEL – český film B. Slámy 
  9. 5. a 10. 5. 18.00  VENKOVSKÝ UČITEL
  20.00 VENKOVSKÝ UČITEL
13. 5.   EVA A VAŠEK – kulturní akce
14. 5.  18.00  KONCERT JANA A FRANTIŠKA 
   NEDVĚDOVÝCH
15. 5.   ZDENĚK IZER – kulturní akce
16. 5. – 18. 5. 18.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
   – animovaná rodinná komedie
16. 5. – 18. 5. 20.00  JUMPER – dobrodružné sci-fi USA
19. 5. a 21. 5. 20.00 LET’S DANCE 2 
   – hudební romantický film USA
21. 5.  18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
   – česká pohádka
22. 5.  18.00 BOBULE
  20.00 BOBULE
23. 5.  20.00 BOBULE 
23. 5.  18.00  TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
   – česká komedie
24. 5. a 25. 5. 18.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
  20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
26. 5. – 28. 5. 20.00 27 ŠATŮ – romantická komedie USA
29. 5. a 1. 6. 20.00 KULIČKY – český film
30. 5. a 31. 5. 18.00 KULIČKY
  20.00 KULIČKY

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
  5. 5. 17.30 SHORTBUS (USA, 2006, režie John Cameron Mitchell). 

Experimentální film o tom, že sex musí být „svobodný” 
a že by měl být zdrojem radosti.

12. 5. 17.30 VENUŠE (VB, USA, 2006, režie Roger Michell). Vynikající 
herecký koncert Petera O’Toola v roli starého herce zami-
lovaného do krásy a půvabu mladé dívky. 

19. 5. 17.30 PRINCEZNY (Španělsko, 2005, režie Fernando León de Ara-
noa). Nejstarší řemeslo na světě rozhodně nemá zlaté dno.

26. 5. 17.00  MULHOLLAND DRIVE (Francie, USA, 2001, režie David 
Lynch). Příběh lásky a osamění z města, kde se sny mění 
v noční můru. Konce monopolu!

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MÁJOVÁ PROCHÁZKA OPAVOU – 10. 5.
MIC připravilo prohlídku „Po stopách zámeckých hradeb”. Prohlídky začínají 
v 11 a 14 h. na Horním náměstí před Hláskou. Od 10 do 16 h. bude také ote-
vřen kostel sv. Hedviky. Vstup na prohlídku i věž chrámu není nijak omezen 
a je bezplatný.

KONCERTY
15. 5.  19.00 HOMMAGE À ZUZANA RŮŽIČKOVÁ. Dogmatické chorály 

Johanna Sebastiana Bacha interpretují Giedré Lukšaité-
-Mrázková – cembalo a Jaroslav Tůma – varhany. Hostem 
koncertu legendární česká cembalistka Zuzana Růžičková. 
IX. abonentní koncert SMO a sdružení pro umění a vý-
chovu Talent. Kostel sv. Ducha.

16. 5. 18.00 SHALOM IZRAEL! SLAVNOSTNÍ KONCERT POŘÁ-
DANÝ U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
STÁTU IZRAEL. Účinkuje Dětský pěvecký sbor Domino 
Opava, sbormistr I. Kleinová, klavírní doprovod J. Žídek, 
T. Mludek. Doprovodné akce: výstava dětských prací ZUŠ 
Háj ve Slezsku a výstava fotografií „Izrael 2008 očima 
dětí”. Pořádá statutární město Opava, Středisko volného 
času a Velvyslanectví Státu Izrael. Kostel sv. Václava.

 21. 5. 19.00 MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL – JANÁČKŮV 
MÁJ 2008 – LIPSKÉ SMYČCOVÉ KVARTETO. Koncert 
německého kvarteta, které patří ke špičce mezinárodní 
komorní hudby. Program: Beethoven, Janáček, Brahms. 
Pořádá statutární město Opava v kostele sv. Václava.

VÝSTAVY
JINDŘICH ŠTREIT – JAPONSKO 1995 – NÁVRATY – (výstava fotografií). 
Minoritský klášter, otevřeno Po–Pá od 10 do 16 h. Do 30. 5. Pořádá SMO.
KJÓTSKÝ ROK – výstava unikátních fotografií reflektujících život v japon-
ském Kjótu. Obecní dům, Ostrožná 46, otevřeno Po–Pá od 11 do 17 h. Do 
30. 5. Pořádá SMO a OKO.
TSUKUBA – MĚSTO VĚDY A PŘÍRODY (fotografická výstava představu-
jící život města, které je centem japonské vědy a výzkumu). Knihovna Petra 
Bezruče, otevřeno Po–Pá od 8 do 18 h. Do 30. 5. Pořádá SMO a KPB.

PREZENTACE
26. 5.  16.00 DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER. Veřejná prezentace. Aula 

SU, Na Rybníčku 1. Pořádá OKO.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
  5. 5.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov penzion pro důchodce, Rol-

nická 24. 
  5. 5. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Armáda spásy – 

Dům pro matky s dětmi, Rybářská 86.
  6. 5.  9.00 PÉČE O DĚTI A RODINU. FOD – Klokánek, Osada Míru 

313, Dolní Benešov.
13. 5. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI PRO-

BLÉMY. MMO, Horní náměstí 69.
22. 5. 12.00 PÉČE O OSOBY ZE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. Domov 

penzion pro důchodce, Rolnická 24.

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.
  3. 5. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 28. 4. v MIC 
17. 5. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 12. 5. v MIC
31. 5. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 26. 5. v MIC

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
PESTRÁ KRÁSA PAPOUŠKŮ. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Verni-
sáž 15. 5. v 17 h.
SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Do 18. 5. 
ZDENĚK MILER DĚTEM ANEB HRY S ILUSTRACEMI Z. MILERA. Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. Vernisáž interaktivní výstavy 30. 5. v 17 h.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V PROMĚNÁCH ČASU 1958–2008. Výstavní 
síň AND.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – Z. Podlipný (herec, 
režisér, šéf činohry). Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 5.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavilon AND.
1968–2008. 40 LET MATICE SLEZSKÉ. Vzpomínkový večer ke 40. výročí 
ustavení nástupkyně Matice opavské. Vestibul Výstavní budovy SZM, sady 
U Muzea 1. 14. 5. v 17 h.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – 17. 5. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Program: 9–11.30 h. program k výstavě Pestrá krása papoušků (před-
náška na téma papoušci v přírodě a lidské péči, přednáší Y. Svobodová + pro-
jekce filmu a následně komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem), 
13–14.30 h. program kurátorky výstavy Sága moravských Přemyslovců M. 
Tymonové, 14.30–16 h. prostory Výstavní budovy volně přístupné veřejnosti 
k prohlídkám stálých expozic i výstav.
ROK SE ZVÍŘATY. Přednáška z cyklu Roční období v přírodě – JARO, pre-
zentace Power Point – M. Gajdošík. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. 
26. 5. dopoledne pro objednané ZŠ, v 17 h. pro veřejnost.
OPAVSKÁ MUZEJNÍ NOC ANEB DEN DĚTÍ V MUZEU – 30. 5. Výstavní 
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budova SZM, sady U Muzea 1. Program: 17–20 h. Z. Miler Dětem aneb Hry 
s ilustracemi Z. Milera, 18.30 h. losování o bohatou tombolu her s motivy 
Krtečka a jiných, sponzoruje Globus, 20.30–21.30 h. Komorní kaleidoskop od 
Bacha po Korna – koncertuje Komora CZECH – komorní sbor Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě pod vedením sbormistra J. Slovíka.
VÝVOJ PŘÍRODY VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ. SLEZSKO V LI-
DOVÉM UMĚNÍ. EVROPSKÉ UMĚNÍ 14.–18. STOL. ZE SBÍREK SZM: 
I. GOTIKA, II. RENESANCE A BAROKO. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Otevřeno: Út–So: 9–12, 13–16 h., Ne, svátky: 9–12, 14–16 h. 
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Ote-
vřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h. 
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Otevřeno: 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: Út–Ne: 9–11, 14–16 h. (tel.: 
558 682 356, 553 625 024). 

VÝSTAVY
JAROSLAV TAFFEY ORLÍK – výstava fotografií, ZDEŇKA ORLÍKOVÁ – 
výstava keramiky. Galerie Librex. 5.–31. 5.

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, 
www.sca-art.cz/duopava
KURT GEBAUER – Snímky, DAGMAR ŠUBRTOVÁ – Snímky, DAN SENN – 
Dvanáct bláznivých ptáků (Oratoř DU), DANIELA DOSTÁLKOVÁ – Instant 
Monument (Kabinet fotografie DU). Do 18. 5. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 5. 14.00 EXHIBICE VE STOLNÍM TENISE. Představí se jedni 

z nejlepších stolních tenistů – M. Orlowski, trojnásobný 
mistr Evropy J. Panský. Info: 553 623 276, sport@svco-
pava.cz, p. Vajda. Sportovní hala ZŠ Mařádkova. 

  1. 5.  MÁJOVÁ OPAVA. 8. ročník tradiční vodácké akce 
– splutí úseku Úvalno-Opava. Info: 553 623 276, 
www.svcopava.cz, voda@svcopava.cz, p. Kalavský. 

  1. 5. – 31. 5.   KYTIČKOVÉ KLUBÍČKO PRO VESELÉ DĚTIČKY. Pro 
předem přihlášené MŠ. Info: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, pí Montagová. 

  3. 5.  KOLOBĚŽKIÁDA. Vemte s sebou koloběžky. Info: 
553 623 276, p. Kaděrka, prirodoveda@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz.

10. 5.   LITICKÝ OBLOUK. Splutí Divoké Orlice v úseku Klášte-
rec–Potštejn, obtížnost WWII–WWIII, jednodenní akce 
pro pokročilé vodáky. Přihlášky do 5. 5., 553 623 276, 
voda@svcopava.cz, p Beneš.

11. 5. 15.00 IV. ROČNÍK ORIENTAČNÍHO POCHODU KE DNI 
MATEK. Start: 15–15.30 h. na zastávce autobusu č. 
219 v Oticích u kostela. Info: estetika@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Synková. V případě deště se akce nekoná. 

11. 5. a 18. 5.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
 9.00–12.00 Přijďte se podívat na hady, ptáčky i chlupáče.
 15.00–18.00 SVČ Husova 17.
17. 5. 13.00 SOUTĚŽ V PC HŘE COUNTER STRIKE. Kategorie I. do 

13 let, II. 14–18 let. Přihlášky do 15. 5. na technika@sv-
copava.cz, p. Sedláček. SVČ Jaselská 4.

17. 5. 15.00 ODPOLEDNE S DUHOU. Odpoledne plné barev a barvení, 
pouze pro předem přihlášené. Info: 553 712 821, esteti-
ka@svcopava.cz, pí Montagová. SVČ Jaselská 4.

24. 5. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK V POHÁDCE O KVĚTUŠCE. Pro 
rodiče s dětmi.

24. 5. – 25. 5.  SPLUTÍ ŘEKY MORAVICE. Tradiční vodácká akce. Info: 
553 623 276, voda@svcopava.cz, p. Beneš.

30. 5.   DEN DĚTÍ V SVČ. Hry, soutěže, minizoo, nonstop 
 9.00–14.00 hraní v LD. LD SVČ Husova 17.
31. 5.  DEN DĚTÍ V SADECH SVOBODY (Ptačí vrch). 
 14.00–18.00 Hry, soutěže, střelnice.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, loutko-
vedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  4. 5. 10.00 a 16.00 PŘÍBĚHY ČMELÁČÍHO STRAŠIDLA. Skotačivé 

příhody o strašidle, které vůbec není strašidelné. 
DS Sáček LD SVČ, pro děti od 4 let.

  5. 5. 19.00 PANSKÁ JÍZDA. Děj nového projektu opět 
z pera D. Gombára. Divadlo Bolka Polívky a Di-
vadelní spolek Frída. Předprodej Sluna. 

11. 5. 11.00 a 15.00 ČAROVÁNÍ Z BEDNY ANEB POHÁDKA 
O ČERVENÉ KARKULCE. Veselá pohádka pro 
celou rodinu, DS Rarášci LD SVČ. Nádvoří zámku 
Hradec n. Mor. V případě deště se nekoná.

15. 5. a 29. 5.    19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE... DS Siesta LD 
SVČ, pro mládež a dospělé.

16. 5. 19.00 4 POVÍDKY Z 12. ZÁŘÍ. Povídky spjaté 
s 12. zářím o lidech vytlačených na okraj společ-
nosti. Opal LD SVČ, pro mládež a dospělé. 

18. 5. 11.00 a 15.00 ZPÍVÁNKY. Lidové písničky s pohádkou pro 
nejmenší. LHS Skřítci LD SVČ. U Bílé věže zámku 
Hradec n. Mor. V případě deště se nekoná.

25. 5. 11.00 a 15.00 O ZAZDĚNÉ SLEČNĚ. Opal LD SVČ, pro děti od 
5 let. Nádvoří zámku Hradec n. Mor. V případě 
deště se nekoná.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
  7. 5. 19.00 OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ. Scénická koláž z feje-

tonů R. Křesťana. Hrají žáci literárně dramatického oboru 
ze třídy D. Pivovarči. Loutkové divadlo.

12. 5. 17.30 KONCERT TANEČNÍHO OBORU A SOUBORŮ MAŽORE-
TEK AMA. Účinkují žáci učitelů: H. Pinkowské, Z. Voglové 
a E. Dudové. Klavírní doprovod N. Slavov, uvádí J. Epikari-
dis. Slezské divadlo.

15. 5.  PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 
 16.00–18.00 2008/2009. Hudební obor – budova školy Nádražní okruh 

11, taneční a literárně dramatický obor – budova školy 
Rybí trh 7. Od 14 do 18 h. se koná na tanečním oboru 
také Den otevřených dveří.

18. 5. 17.00 JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO SBOROVÉHO STUDIA 
JEŘABINKA. Účinkují dětské pěvecké sbory Malinka, 
Ostružinka a Jeřabinka. Umělecký vedoucí a sbormistr J. 
Lokaj, klavír J. Lokajová, uvádí J. Kaniová. Sněmovní sál 
minoritského kláštera.

20. 5. 17.00 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují absolventi ZUŠ. 
Koncertní sál školy.

21. 5. 17.00 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují absolventi ZUŠ. 
Koncertní sál školy.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rektorat@slu.cz, 
www.slu.cz
13. 5.  9.00 VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ A JEHO FORMY – 

III. slezská vědecká konference s mezinárodní účastí. Sně-
movní sál minoritského kláštera.

13. 5.  9.00 DEN PREVENCE PRO OPAVSKOU VEŘEJNOST. Pořádá 
Ústav ošetřovatelství SU. Posluchači oboru Všeobecná 
sestra připraví až do 16.30 h. pro účastníky zajímavé 
přednášky, zkontrolují krevní tlak, zhodnotí glykemii a sta-
noví BMI. Budova FPF SU, Bezručovo nám. 14.

14. 5.  9.00 VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ A JEHO FORMY 
– III. slezská vědecká konference s mezinárodní účastí. 
Minoritský klášter.

14. 5.  9.00 ROZVOJ DISTANČNÍCH KURZŮ DALŠÍHO VZDĚ-
LÁVÁNÍ V OŠETŘOVATESLTVÍ NA SU V OPAVĚ – 
odborné sympozium. Sněmovní sál minoritského kláš-
tera. 

16. 5. 10.30 SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ u příležitosti ukončení oslav 
10. výročí existence Německé knihovny na FPF SU. 
Setkání se členy představenstva a správní rady obecně 
prospěšné nadace Hermann-Niermann-Stiftung z Düssel-
dorfu. Aula SU, Na Rybníčku 1.

OPAVSKÝ MAJÁLES 2008 – 5.–13. 5.
Pořádá Asociace studentů a přátel Slezské univerzity
  5. 5.  15.00 MAJÁLESOVÝ BIGBÍT – průvod městem na téma Rok 

krysy; Katarze, HC3, Bow vawe, M. Dusil, MIG 21 – vstup 
zdarma. Dolní náměstí. 

  6. 5.  19.00 DIVADELNÍ SCÉNA I – studentské divadlo Dojížděci 
– Harry Potter a kámen mudrců; Nová síť – představení 
v rámci festivalu Velká inventura. Loutkové divadlo.

12. 5.  18.00 ROZKŘÍDLENÍ – autorské čtení studentů SU.
SHEBA’S BAND – hudební vystoupení opavské rockové 
kapely. Music Club 13. 

13. 5.  21.00 FILMOVÁ NOC – přehlídka studentských dokumentárních 
filmů. FPF SU Masarykova. 

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, www.
konzervator.cz
  7. 5.  18.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – V. Boštík – varhany. Kostel 

sv. Ducha. 
12. 5.  10.00 VYSTOUPENÍ STUDENTŮ CKO na oslavě Dne matek. 

Koncertní aula CKO. Pořádá Charita Opava. 

ILEGAL BAR
Rybářská 3, Opava, tel.: 776 276 900 
  7. 5. 20.00 TROPICKÁ ÁGNES (tropický rock) – hudební džungle 

nejen z Olomouce. 
14. 5. 20.00 ROSTOCK AC. – akustický rock. Projekt britského rockera 

G. Rostocka. 

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, elimopava@elimo-
pava.cz, www.elimopava.cz
KLUB SLUNÍČKO pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti – Út, Pá: 
9–12 h. K dispozici tělocvična, sport. nářadí, hračky, hry. Info: pí Lesáková, 
775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na rodičovské dovolené – Út, Pá: 9–12 h. 
V rámci klubu Sluníčko. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – Po, St: 10–13 h., Čt: 
9–12 h. Info: pí Weberová, 775 938 072.
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KURZY KERAMIKY pro děti i dospělé – Út: děti 15.30–17 h., dospělí 17.30–
19.30 h. Info: pí Lesáková, 775 591 985.
KROUŽEK AWANA pro školáky 1.–7. tříd. Info: Centrum Elim.
SPORTOVNÍ KROUŽKY – floorbal a Capoeira. Info: Centrum Elim.
KLUBKO – otevřený klub pro děti ze ZŠ 7–13 let, ve všední dny odpoledne. 
Info: pí Šmejkalová, 775 938 077.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – vítáme nové dobrovolníky. Info: pí Kubíč-
ková, 775 938 073.
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ – kontaktní místo pro Sdružení 
českých spotřebitelů. Info: pí Weberová, 775 938 072.
ANGLIČTINA pro děti 9–11 let. Po, Út: 15–16 h.
BESEDA O DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVECH PRO SENIORY – 15. 5. 
v 15 h.
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ – 15. 5. v 16 h.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  1. 5. – 4. 5.   8.00 A NĚCO VÍC – odborný seminář pro mladé od 13 

do 18 let – média a jak na ně, cestování, novina-
řina, příběhy a písničky, hry a jejich odkrývání

  5. 5.   8.00 ZASEDÁNÍ OZDM – simulační hra na téma Kácení 
stromů v městském parku. Zasedací místnost rady 
města na Hlásce.

16. 5. – 18. 5.  MÁJOVÝ – 4BAREVNÝ KOČIČÍ – víkend pro 
mladé rodiny s dětmi v Bolaticích.

23. 5. – 25. 5.  MÁJOVÝ – 4BAREVNÝ KOČIČÍ – víkend pro 
mladé rodiny s dětmi v Klokočově.

26. 5.  OPAVSKÝ ÁMOS – odevzdání přihlášek do ankety 
o nejoblíbenějšího pedagoga Opavska.

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S. – KLUB MODRÁ KOČKA
17. listopadu 6, Opava 6, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia@cz, 
www.eurotopia.cz
  5. 5. 15.00 DÁRKY A DÁREČKY – výtvarný ateliér.
  8. 5. – 11. 5. ZE SEDEL NA SKÁLY – Budišov nad Budišovkou. 

Jízda na koních, lezení pod vedením instruktorů. Info: 
774 883 619, pí Chmelařová.

12. 5. 15.00 KOČIČÁCI – výtvarný ateliér.
17. 5.  VÝLET NA HRAD SOVINEC – pro děti i rodiče. Přihlášky 

v klubu.
20. 5. 15.00 SLUNEČNÍ DUHA – výtvarný ateliér.
26. 5.  ČAJOVNA U MODRÉ KOČKY – tradiční i netradiční hry 

u voňavého čaje.

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 
2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.
 17.00 ZÁKON LÁSKY – společné studium Bible.
5. 5., 6. 5.   SEX, AIDS A VZTAHY – přednáška ve spolupráci 
 8.00–13.30 s Poradnou pro ženy a dívky. Přednáší F. Krampota a R. 

Toman. Pro přihlášené školy. Loutkové divadlo.
6. 5., 13. 5., 28. 5.
 18.00 ANGLIČTINA – otevřené kurzy angličtiny pro začátečníky 

i pokročilé. CASD, Olomoucká 51. 
10. 5.  8.00 REŠOVSKÉ VODOPÁDY – výlet Klubu zdraví. Sraz v 8 h. 

před budovou CASD, Olomoucká 51.
21. 5. 17.30 MUŽI A KOSMETIKA – CO S TÍM? – přednáší L. Orba-

nová, kosmetička a vizážistka.
24. 5. 15.00 CESTOPIS O IZRAELI aneb Cesta a pohled na Izrael 

očima tehdy mladého studenta. Přednáší L. Žižka. Modli-
tebna CASD, Olomoucká 51.

25. 5. 18.00 KONCERT SKUPINY SOUROZENCI – je jich 14 a jsou 
jedna rodina. Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, 
Olomoucká 51.

27. 5. 17.30 ŽIVOT VČEL A JEJICH PRODUKTY – přednáší J. Stejs-
kal. Součástí je i ochutnávka.

28. 5. 17.30 VÍM, JAK JÍM a Program vyváženého životního stylu – 
přednáší D. a K. Tomášovi, tel.: 602 722 266.

KLUB PATHFINDER – ODDÍL 118 OPAVA (organizace skautského typu)
Po 15.00–17.00 KLUBÍČKO PRO NEJMENŠÍ. Děti ztvárňují růz-

nými výtvarnými technikami biblické příběhy. 
Vypráví teta Broňa. 

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

Čt 16.30–18.00 KLUB PATHFINDER. Schůzky oddílu (hry, skaut-
ské dovednosti, výlety, sport, zpěv, stolní tenis). 

Út a Pá 18.00 BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ
23. 5. – 25. 5. HELFŠTÝN 2008 – „Obrazy ze života”. Společný 

víkend v Lipníku nad Bečvou.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club.
13. 5. 19.00 FILMOVÝ Q-KLUB – „Líbat Jessicu Steinovou” – USA/2001.
14. 5. 18.00 TIBET DĚTSKOU RUKOU – vernisáž kreseb z Tibetu. 

Do konce května včetně možnosti zakoupení originálních 
výrobků z Ladakhu. Ve spolupráci s OS M.O.S.T.

21. 5. 18.00 BESEDA S PROJEKCÍ M.O.S.T. DO MALÉHO TIBETU – 
dokument o únosu Pa ČenLamy, přednáší A. Kubesa.

HOLOS CENTRUM
23. 5. – 25. 5. ŠAMANIKA – zážitkový seminář holotropního dýchání 

spojený s učením o šamanismu a výrobou šamanských 
masek. Vede M. Hrabánek. Slunečnice Děčín.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz
  7. 5. 18.00  VITRÁŽOVÉ MALOVÁNÍ, SKLENĚNÝ ŠPERK
17. 5.  9.30 HEDVÁBÍ – vosková technika
30. 5. 18.00  TRIČKOVÁNÍ 
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. „Prázdniny s tancem” – 13.–19. 7. 
Výuka latinsko amerických a standardních tanců, moderních a jazzu v Hlav-
nici u Opavy. Určeno pro začátečníky a pokročilé – od 6 let. Uzávěrka 30. 5.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, tel.: 
553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
  5. 5. – 6. 5. 10.00–16.00 VÝSTAVKA PRACÍ ŽÁKŮ SUPŠ spojena
  7. 5.  10.00–14.00 s praktickou ukázkou Malování pastelem
15. 5.  15.00–18.00 KURZ TECHNIKA LINORYT – přijďte se 

naučit velmi oblíbenou grafickou techniku 
tisku z výšky. Lektor: J. Weiszová.

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE – každou St v 10 h. v prostorách prodejny:
  7. 5. MALOVÁNÍ NA SKLO
14. 5. LAMINÁTOVÁ KAPSIČKA NA KVĚTINOVOU DEKORACI
21. 5. CERAMOFIX – odlévací hmoty
28. 5. JARNÍ DRÁTENÍCI

ANDĚLSKÉ STUDIO
Kasárenská 4, Opava, tel.: 776 764 455 (p. Starečková), 
andelskestudio.opava@seznam.cz
  6. 5. 17.30 MANDALA ŠŤASNÉHO ŽIVOTA – přednáška spojená 

s malováním mandaly a andělskou meditací 
13. 5. 17.30 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ II. – volné pokračování přednášky 

s meditací
20. 5. 18.00 KRYSTALOTERAPIE – meditace za úplňku s krystalkem 

a návratem do bájné Atlantidy
24. 5.   VNITŘNÍ DÍTĚ – seminář pro léčbu našich vnitřních pocitů
 9.00–16.00 způsobujících blokace vnímání a prožívání pro další život
27. 5. 18.00 ZVÍŘECÍ MANDALY – živlové bytosti a jak je využít 

v praxi

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  6. 5. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící matky.
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  6. 5. 15.00–18.00 O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
13. 5. 15.00–18.00 O ČERVENÉ KARKULCE
20. 5.  15.00–18.00 JAK VEPŘÍK A KŮZLE DOBÝVALI PAŘEZY
27. 5. 15.00–18.00 JAK KŘEMÍLKOVI S VOCHOMŮRKOU SPADL ZE 

STOLU DROBEČEK
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHYBU S TETOU: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. 17. 5. setkání dvojčat – 14–16 h. pro děti od 0–1,5 
roku, 16–18 h. pro děti od 1,5–4 let. Zábavné odpoledne s pohádkou. Spo-
lečné hraní dětí, maminky si předají své zkušenosti. Registrace a info: 
723 391 163.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109
3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5.
   9.00–11.30 ŠACHOVÝ KLUB 
5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.
  9.00–16.00 SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ PRO SLUCHOVĚ POSTI-

ŽENÉ
5. 5., 19. 5., 26. 5.
 10.00–11.00 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.
 16.30–17.30 CVIČENÍ PRO KARDIAKY. ZŠ, Ruská.
7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.
 10.00–12.00 KLUB
15. 5. 14.00 OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Penzion, Hlavní ul. 

KURZY, SOUTĚŽE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 7. 5., 16–17 h. Pro maminky s dětmi v ná-
ručí a pro těhulky. Tel.: 723 391 163, Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 7. 5., 17–18 h. Válečkova 16, MC Oasa.
BŘIŠNÍ A INTUITIVNÍ TANEC, E. Grambalová. Pro ženy každého 
věku, pro maminky s miminky a dětmi, pro těhulky, www.tanytany.cz, 
604 214 103. 10. 5. – kurz pro budoucí lektorky břišních tanců – E. Gramba-
lová. Studio TANYTANY.
VÍKEND PRO ŽENU – 16.–18. 5. Na ekofarmě v Jeseníkách znovuobje-
víme svou ženskou spiritualitu prostřednictvím tance, zpěvu, aromama-
sáží, ženských rituálů, arteterapie. Info: 604 214 103, E. Grambalová, 
www.tanytany.cz.
KURZ PRO BUDOUCÍ LEKTORKY BŘIŠNÍCH TANCŮ. 10. 5. E. Gramba-
lová, tel.: 604 214 103. www.tanytany.cz. 
YAMAHA HUDEBNÍ ŠKOLA zve na ukázkové hodiny. Hudebně vzdělávací 
program pro děti od 4 do 18 měsíců – činnosti podporující všestranný vývoj 
dítěte. Přihlášky: 739 655 700, L. Halfarová Černohorská. Na Pastvisku 56.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední kurzy v Opavě v 7 úrovních pokro-
čilosti (AJ, NJ, IJ, FJ, RJ, ŠJ), individuální kurzy pro jednotlivce a firmy – 
zahájení kdykoli, odpolední intenzivní kurzy – angličtina, týdenní intenzivní 
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kurz v Luhačovicích (18.–23. 5.), dvoudenní intenzivní kurz v Opavě 2.–3. 5., 
16.–17. 5., 30.–31. 5., víkendový konverzační kurz s rodilým mluvčím v Luha-
čovicích (16.–18. 5.). Rezervace: 553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.
org, www.abeceda.org, Těšínská 30 (areál OMV).

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  6. 5. 18.00 PRÁCE... KARIÉRA... POSLÁNÍ. Astrologická 

přednáška pro ženy s I. Sýkorovou. Malý sál 
minoritu. Info: 777 283 342, www.ivankasyko-
rova.wz.cz.

  7. 5.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog E. 
V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékařská 
astrologie, poradenství. Objednávky osobně nebo na 
tel.: 732 256 115.

17. 5.  ŽIJTE SVÉ SNY... A NAPLŇTE SVŮJ OSUD. Rela-
xační seminář I. Sýkorové pro ženy. Nutná rezer-
vace. Info: 777 283 342, www.ivankasykorova.
wz.cz.

20. 5. a 27. 5. PŘEDNÁŠKA O PORUCHÁCH PŘÍJMU 
 16.00 POTRAVY skupiny studentů SGO v rámci projektu 

HELP P3. Součástí bude i ukázka školních prostor, ve 
kterých je nainstalována výstava. Slezské gymná-
zium, učebna 148, přízemí.

26. 5. 15.00 JIŘÍ GILL – PÍSEŇ O ŘECE (2 díly) – 3 sestry, 
Živá voda. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. 
Pořádá StOpa.

27. 5. 15.00 DEN KARDIAKŮ. Přednáška odborné lékařky E. 
Hartmannové na téma srdečněcévní nemoci – nej-
častější příčina smrti. Aula Církevní konzervatoře, 
Beethovenova 1. Pořádá ZO SPCCH Opava.

29. 5. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Asociace fyzi-
oregenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Kontakt: M. 
Nováková, 737 473 226, www.vedomisrdce.cz.

31. 5.  9.00–18.00 POZNÁNÍ SEBE SAMA skrze tóny tibetských mís. 
Přednáší J. Remerová (Brno). Asociace fyzioregene-
race, Olomoucká 2, 1. patro. Rezervace: M. Nová-
ková, 737 473 226, www.vedomisrdce.cz.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  3. 5.  9.30 VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Exkurze za ptáky palha-

neckých rybníků. Sraz na zastávce MHD ve Vávrovicích 
U Cukrovaru. Pořádá Český svaz ochránců přírody. Info: 
737 672 861, jiri.lissek@seznam.cz. 

  8. 5. 14.00 MÁJOVÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ. Setkání folklorních sou-
borů na Ptačím vrchu. Cimbálové muziky a národopisné 
soubory z Opavy a Opavského Slezska (Úsměv, Vrtek, 
Ischias, Bejatky, Burianky) a host dětský valašský soubor 
Holúbek z Ostravy.

10. 5. 14.30 KUČEROVCI – koncert. Kino Mír. Pořádá ag. MAZEL – M. 
Masařík. KD Budišov nad Bud. v 19.30 h.

11.5. 19.00 BENEFIČNÍ KONCERT. Účinkují: Eva Dřízgová – Jirušová 
– zpěv, Alena Čechová – housle, Jiří Kepa – trubka, Petr 
Čech – varhany.Pořádá Římskokatolická farnost Nanebe-
vzetí Panny Marie Opava v konkatedrále. 

12. 5. 15.00 NÁVŠTĚVA A PROHLÍDKA SENIORCENTRA ve Slav-
kově a také Orlovny a seznámení se s činností Orla Slav-
kov. Odjezd autobusu 217 od divadla ve 14.07 a 14.37 h. 
– Slavkov, Zámecká ul. Pořádá StOpa.

16. 5. 20.00 JAZZOVÉ DUO Z KOLÍNA NAD RÝNEM. Houslista R. 
Stawarz a pianista J. Wajda vytváří společným hraním 
směs nefalšované hudební harmonie a hráčské vášně. Sál 
minoritského kláštera.

16. 5. – 18. 5.  AUTOSALON – STAVBA – BYDLENÍ – ZAHRADA – 
ZÁBAVA. 5. ročník opavského veletrhu, součástí je bohatý 
doprovodný program. Víceúčelová hala v Městských sadech.

18. 5.  DÁMSKÁ JÍZDA V OC SILESIA. Povídání o životním 
stylu, trendech letošního jara a léta, odborník na zdravou 
výživu atd. Info: www.ocsilesia.cz.

21. 5.  OPAVSKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ – festival dětských souborů 
(Vrchňáček, Čápata, Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Vrtek, 
Chlapecká cimbálová muzika, vítězové soutěže „Opavský 
skřivánek”). Slovem provází J. Poláková. V 9 h. zpíváme, 
hrajeme a tančíme sami sobě, v 10 h. výchovný koncert 
pro školy, v 17 h. koncert pro veřejnost. Sál minoritského 
kláštera. Pořádá Um. ag. K. Kostera. 

24. 5. 19.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – LÉTO (ve dne a v noci). Minorit-
ský klášter. Reservé míst: 602 722 324, předprodej Sluna 
nebo studio AZ, Nákladní ul. Pořádá Ag. L. Burdové. 

27. 5. 19.00 PAVEL KAMAS A PĚVECKÝ SBOR KŘÍŽKOVSKÝ – kon-
cert k jubileu sboru, sólista večera – operní pěvec P. Ka-
mas (Janáčkova opera ND v Brně). Sněmovní sál minorit-
ského kláštera.

29. 5. 19.00 BENEFIČNÍ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA. S uměním břišního 
tance se představí finalistka Miss Orient E. Grambalová 
Bezdíčková a její žačky. Výtěžek bude věnován Psychiat-
rické léčebně. Kulturní sál Psychiatrické léčebny. Pořádá 
Studio tance Tanytany a E. Grambalová Bezdíčková ve spo-
lupráci s Psychiatrickou léčebnou a OS Vzájemnost.

29. 5. 20.00 VINNÝ SEMINÁŘ. Moravská vína, sommelier společnosti 
Vinselekt Michlovský a. s. Vstupenky na informacích Glo-
busu. Restaurace Globus.

31. 5. 11.00 DEN DĚTÍ V OC SILESIA. Den ve stylu „Divokého 
Západu” – bohatý program se soutěžemi a spousta dárků. 
Info: www.ocsilesia.cz.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, www.
raketabowling.cz
1. 5. 13.00 DÁREK KE SVÁTKU PRÁCE. Vyhraj pivo Gambri-

nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3x STRIKE po 
sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

 5., 6., 16.00 12. KOLO MBS 
7., 15. 5.  – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 4. liga
 8. 5. 13.00 DÁREK KE DNI VÍTĚZSTVÍ. Vyhraj pivo Gambri-

nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3x STRIKE po 
sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

12., 13.,  16.00 13. KOLO MBS 
14., 22. 5.  – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 4. liga
19., 20., 16.00 14. KOLO MBS 
21., 29. 5.  – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 4. liga
26., 27., 28. 5. 16.00 15. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 
30. 5. 18.00 ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK MBS. Slavnostní zakončení 

a vyhlášení výsledků.

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. 5.  SPORTTOUR – SQUASH – dvouhra (11. soutěž seriálu). 

Prezentace mužů do 8.05 h., ženy do 10.05 h. Herna AB 
Squash Centrum, Fügnerova 52.

  8. 5.  SPORTTOUR – ORIENTAČNÍ BĚH (12. soutěž seriálu). 
Sraz do 9.05 h. Bílovecká ul. u samoobsluhy „Hruška”.

31. 5.  SPORTTOUR – ATLETIKA – DÁLKA (13. soutěž), ATLE-
TIKA – KOULE (14. soutěž), ATLETIKA – ČTVRTKA (15. 
soutěž). Prezentace do 9.05 h. ZŠ Englišova 82 – atletický 
stadionek.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
13. 5.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V MINIFOTBALU žáků 8.–9. tříd ZŠ, 

ZŠ Kylešovice.
do 22. 5.  ZÁKLADNÍ KOLA POHÁRU ROZHLASU žactva.
27. 5.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI žactva ZŠ. 

Tyršův stadion.
30. 5.  9.00 VELKÁ CENA OPAVY v atletice pro talentovanou mládež 

Moravskoslezského kraje. Tyršův stadion.

SPORTOVNÍ AKCE
SILESIA MERIDA BIKE MARATHON – 17. 5. Již 8. ročník, zúčastnit se 
mohou jednotlivci od 18 do 100 let, ale také tříčlenná družstva. Zahájení 
bude na Horním náměstí v 9 h. – 90 km, v 10 h. – 55 km. Cíl: areál U Cho-
vatelů mezi 13.30–17 h. Připraven je také závod pro děti do 9. tříd ZŠ, jejich 
start bude v 11 h. v areálu U Chovatelů. Zde proběhne také bohatý program. 
Info: www.bsc.opava.cz. Pořádá Bike sport club Opava.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz. 
Cvičení s Věrou Macoškovou – Po, Čt, P-class: 18–19 h., Dance aerobic: 19–
20 h. Zámecký okruh. SPORT PERFEKT, na Rybníčku 56: Flexi-bar – posi-
lování zad, břicha a pánevního dna – Pá: 16.30–17.25 h. Power yoga – Po: 
15.30–16.25 h., Út, Pá: 8.30–9.25 h., Út, Čt: 19.30–20.25 h., Pá: 17.35–
18.30 h. Pilates – Po: 8–8.55 h., Čt: 8.30–9.35 h., St, Čt, Pá: 15.30–16.25 h., 
Po, Út: 16.30–17.25 h., Út, Čt: 17.30–18.25 h., St: 18.30–19.25 h., St, Čt: 
19.30–20.25 h. Bosu-pilates – Út, Pá: 16.30–17.25 h. Bosu – Po, Čt: 16.30–
17.25 h., Út, St: 18.30–19.25 h., Po, St: 16.30–17.25 h., Út, Pá: 18.30–
19.25 h., St, Ne: 8.30–9.25 h. Cvičení pouze pro muže – St: 16.30–17.25 h. 
Posilovna pouze pro ženy – Po, St, Pá: 7–21 h., Út, Čt: 8–21 h., So, Ne: 8–10 
h., Ne: 17–20 h. SPORT KLUB PERFEKT, sady Svobody 4: Kick box aerobik – 
Po, Čt: 16.30–17.25 h. Břišní tance – začátečníci – St: 17.30–18.25 h. Step 
interval – Po: 18.30–19.25 h., Út: 16.30–17.25 h., Pá: 17.30–18.25 h.
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, info@tenis-
centrumopava.cz, www.teniscentrumopava.cz. Tenisová hala, badmintonová 
hala, venkovní kurty, golf simulátor, sport shop, restaurace, denně 7–24 h.
AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido-dojo-opava.cz, 
aikido.dojo.opava@seznam.cz, Krnovská 75, 2. patro. Aikido pro děti od 6-ti 
let – Po, St: 17–17.50 h. Aikido pro mládež a dospělé – Po, St: 18–19 h. Opa-
va-Vlaštovičky (kulturní sál): Aikido pro děti od 6-ti let – Út, Čt: 17.30–18.30 
h. Nábor nových členů probíhá na každém tréninku.
CVIČENÍ TAIČI PRO SENIORY – 15. 5. v 10 h. v AB Squash Centrum, Füg-
nerova 52. Cvičení je určeno všem, kteří se chtějí prakticky seznámit s Taiči. 
S sebou volný cvičební oděv. Rezervace předem na recepci, tel.: 553 613 332.
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OSTROJ OPAVA pořádá nábor mla-
dých střelců od 10 do 14 let z řad chlapců a dívek na střelnici na sv. Anně 
(za Psychiatrickou léčebnou vpravo). Info: O. Gavenda, Chelčického 40, 
607 719 019.
OLYMP INN, 17. listopadu 2. CHI-TONNING – dynamické posilování a prota-
hování – Po: 16.30–17.25 h. FAT BURNER AEROBIC – Po: 18.30–19.25 h., Čt: 
17.30–18.25 h. BODY STYLING – Po, Út, Ne: 17.30–18.25 h., Čt: 9.30–10.25 
h. POWER JÓGA – Pá: 8.45–9.45 h., St: 18.30–19.25 h. STEP BODY – St: 
19.30–20.25 h. Cvičení pro nastávající maminky – Út: 16.30–17.25 h. KICK 
BOX + BODY MIX – Út: 18.30–19.25 h. Street Dance – Čt: 18.30–19.25 h. 
BOSU – St, Pá: 17.30–18.25 h., Po: 19.30–20.25 h. Junior Aerobic – 15.30–
16.25 h. Cvičení pro děti do 3 let s rodiči – Pá: 10–10.50 h.
PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA SILNICI – 18. 5. v 9 h. 
Raduň, start – cíl u hřbitova. Trať závodu: okruh Raduň – Komárovské Cha-
loupky – Komárov – Raduň. 1 okruh 10 km.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamova-
telé akcí.
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Vážení čtenáři, naše májová křížovka tématicky ctí, 
že přichází lásky čas. Avšak v lehce neobvyklém pojetí. 
Tajenkou je úryvek z deníčku mladíka, který si nevybí-
ravým způsobem (ve stylu známého přísloví) posteskl 
nad neúspěchem jeho poslední schůzky s nesmělou 
dívkou. Pokud nám správné znění tajenky zašlete do 
15. května, tak tři vylosovaní od nás obdrží výpravnou 
publikaci o historii Slezského divadla. Tajenku posí-
lejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo e-mai-
lem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete 
odevzdat i na podatelně magistrátu. V tajence květno-
vého sudoku naleznete vodní tok našeho regionu.

Text k sudoku s tajenkou: Jižně od Opavy v nad-
mořské výšce 503 m pramení …(tajenka), ústící po 
necelých 11 km do řeky Opavy. Plocha jeho povodí 
je 27,5 km2. Protéká romantickým údolím, které je 
obvyklým výletním místem. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Dvanáctipísmennou tajenku 
na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 
2, … 9 dosadíme písmena: T, A, P, Ň, R, K, D, O, U. 
Tajenku čteme postupně na dvou úhlopříčných úsecích 
vždy odleva nahoru

Správné znění tajenky dubnové křížovky zní: Fandí 

u televize finským hokejistům. Fotografickou publikaci 
Stará Opava – Alt Troppau si v redakci Hlásky mohou 
vyzvednout tito opavští výherci: Dana Mainušová, 
Pavla Vedrová a Jan Král. Řešení dubnového sudoku 
8x8 s tajenkou je: 82613547 = MORAVICE.
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Křížovka, sudoku
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Stovky cyklistů vyrazí 
v polovině května na 

nejpopulárnější regionální 
cyklistický závod Silesia Merida 
bike marathon. Čeká je krásná 
krajina v okolí Opavy, přírodní 
park Moravice a podhůří 
Nízkého Jeseníku.

Osmý ročník populárního závodu se 
pojede v sobotu 17. května. Opět 
jsou připraveny tratě o délce 55 km 
(převýšení 1200 m) a 90 km (převý-
šení 2200 m). Start obou závodů bude 
na Horním náměstí. Závod na 90 km 
startuje v 9 hodin, kratší závod o ho-
dinu později. Startovní náladu pod-
poří hudba a mažoretky. „Závodu 
se mohou zúčastnit všichni zájemci 
o horskou cyklistiku: jednotlivci – 
muži i ženy od 18 do 100 let, ale 
také tříčlenná družstva. Bikeři naro-
zení v roce 1990 a mladší, kteří v den 
závodu nedovrší 18 let, musí k při-
hlášce přiložit písemný souhlas svého 
zákonného zástupce. Také letos může 
startovat maximálně 1 000 závodníků, 
650 na krátké trati a 350 na dlouhé,” 

sdělil k účasti na závodu za tým pořa-
datelů Michal Hájek. 

Obě tratě končí v Kylešovicích, v are-
álu U Chovatelů. První dojezdy očeká-
vají pořadatelé okolo 13.30 hodin. Pro 
děti jsou opět připraveny závody s ná-
zvem Silesia maratonek, a to ve čty-
řech kategoriích: od těch nejmenších 
až po 9. třídu ZŠ. Jejich start bude 
v 11 hodin v areálu U Chovatelů. Zde 
také proběhne celodenní doprovodný 
program, včetně losování tomboly po 
vyhlášení vítězů či večerní bike párty 
s živou hudbou. 

Akci pořádá Bike sport club Opava ve 
spolupráci s Merida Czech. Více infor-
mací se dozvíte na www.bsc.opava.cz.

Startuje největší cyklistický závod na Opavsku
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Basketbalisté nastupují do 
finálové série. Opavští druholi-
goví basketbalisté vyhráli semi-
finálovou sérii nad Pardubicemi 
3:0 a bojují o postup do nejvyšší 
soutěže. Mužstvo vedené trené-
rem Davidem Klapetkem přivítá 
na začátku května Sokol Praž-
ský. První zápas se hraje v so-
botu 3. května od 17 hodin ve 
víceúčelové hale v Městských 
sadech. Druhý zápas série pak 
v neděli v 10 hodin ráno. Poté 
čeká mužstvo přesun do Prahy. 
Série se hraje na tři vítězství.
Lucie Zedková zářila na šam-
pionátu. Opavská taekwon-
distka Lucie Zedková zazářila na 
turnaji SUN Open 2008 v Bra-
slovči ve Slovinsku. V obou sou-

těžních disciplínách (sportovní 
boj a technické sestavy) získala 
zlato a stala se nejlepší seni-
orkou šampionátu. V současné 
době se připravuje na mistrov-
ství Evropy v Chorvatsku, které 
se bude konat v květnu.
Opavští radiotechnici uspěli 
v Jičíně. Pomyslné zlato, stří-
bro a bronz si dovezli z oblast-
ních závodů v Novém Jičíně opa-
vští radiotechnici. V kategorii do 
16 let skončil druhý Pavel Kuča, 
v kategorii do 19 let vyhrál Mar-
tin Smolka a bronz získal Jirka 
Sliž. Martin Smolka postoupil do 
republikového kola v Holicích.
Gymnastické úspěchy školy 
Vrchní. Dvě první místa, šest 
druhých, jeden bronz a jedno 

čtvrté místo získali gymnasté 
a gymnastky opavské ZŠ Vrchní 
v krajském kole soutěže ve spor-
tovní gymnastice. Školní druž-
stvo nejstarších dívek navíc 
postoupilo do celostátního finále.
Začínají noční bruslařské 
jízdy. Po zimní přestávce se 
do ulic Opavy vrací pravidelné 
bruslařské noční jízdy měs-
tem – Blade Nights. První jízda 
s doprovodným programem pro-
běhne v sobotu 10. května. 
Doprovodný program začíná 
v 19.30, jízda ve 21 hodin. 
V neděli 11. května jsou při-
praveny v Městských sadech 
závody – Inline Univerziáda. 
Podrobnosti najdete na webu 
www.usk-opava.cz.

Foto: Vlastimil Tesárek


