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novou přepážkovou halu
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O svatby ve Václavovi je velký 
zájem
Zájem o svatební obřady v odsvěceném kostele 
sv. Václava je čím dál vyšší. V květnu kostel uví-
tal i první pravou motorkářskou veselku.
 strana 6

Opava zvítězila v soutěži Město pro 
byznys
Týdeník Ekonom označil Opavu jako nejlepší 
město pro podnikání v Moravskoslezském kraji. 
Cenu za první místo předal městu hejtman Evžen 
Tošenovský. strana 4

Opavské cyklostezky a cyklotrasy
Jaké jsou plány města na vybudování turistic-
kých cyklostezek a jaké jsou plány na cyklotrasy 
v samotném městě. Foto: Pavel Mališ
 strany 8 a 9

Soutěž opavských hasičů vyhrály 
Milostovice
Letošní soutěže dobrovolných hasičských jedno-
tek z Opavy a městských částí se zúčastnilo tři-
náct družstev. strana 6

Dlouhá cesta do Kazachstánu
Pětice motorkářů z Opavy a okolí vyrazila po 
kazašských cestách-necestách k slanému Aral-
skému jezeru. Foto: Expedice Aral 2008

 strany 12 a 13

Pódiové skladby vyšly opavským 
školám výborně
Několik vítězství, stříbro i bronz si dovezly z mi-
strovství republiky v pódiových skladbách tři 
opavské školy. Na snímku vítězní studenti Slez-
ského gymnázia. Foto: Sl. gymnázium strana 10
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Týdeník Ekonom konstatoval, že nejlepším městem 
pro podnikání v Moravskoslezském kraji je Opava. 
Zároveň udělil našemu městu diplom za 1. místo 
v soutěži Město pro byznys. 

Hodnocení, které znamenalo titul, bylo velmi obsáhlé. 
Vycházelo jak z takzvaných tvrdých statistických dat, 
tak i z dat měkkých. Bylo nezávislé a provedly jej 
renomované instituce. To vše jsou důvody, proč si oce-
nění vážíme. 

Potěšilo nás, jak dobře si Opava v hodnocení vedla 
a s jakým náskokem zvítězila. Rozdíl mezi prvním 
a druhým místem byl totiž stejně velký, jako rozdíl 
mezi druhým a jedenáctým. 

Potěšily nás i výsledky z jednotlivých oblastí, které 
týdeník Ekonom hodnotil. Žebříček ukázal, že Opava 
má v kraji třetí nejnižší počet úředníků na sto obyva-
tel, má druhé nejvstřícnější úřední hodiny, má dobré 
webové stránky (5. místo), patří k informačně nejo-
tevřenějším radnicím (4. místo), výrazně podporuje 
místní dopravu (2. místo) či se jí daří získávat velký 
objem financí z fondů Evropské unie. 

V průběhu května jsme se intenzivně zabývali pří-
pravou ideové architektonické soutěže na výstavbu 
nového bazénu a zimního stadionu v Městských 
sadech. K výstavbě můžeme využít rozsáhlý prostor 
za koupalištěm a víceúčelovou halou. Novou výstav-
bou chceme rozvinout rekreační a sportovní možnosti 
Městských sadů.

Městská rada podpořila v květnu projekt, který by 
mohl trochu napravit jeden z bolestivých školních 
problémů – výuku jazyků. Ředitelka Základní školy 
Boženy Němcové Ivana Lexová přišla s nápadem na 
získání dotace pro vybudování kvalitního jazykového 
zázemí v podobě jazykové laboratoře, která by slou-
žila nejen dětem, ale i učitelům z Opavy a Opavska.

V měsíci červnu nás v rámci Evropského dne hudby 
čeká několik zajímavých koncertů, mimo jiné i kon-
cert spojující gregoriánský chorál a hudbu japonských 
buddhistických mnichů. Začíná i další Opavské kul-
turní léto, kterým se snažíme oživovat město v době 
končícího školního roku a v průběhu prázdnin. Připra-
vena je řada koncertů, divadelních vystoupení, zábav-
ných akcí. 

Rovných pět finálových 
zápasů museli sehrát opa-
vští basketbalisté, aby 
dosáhli vysněného postupu 
do nejvyšší soutěže. Nako-
nec udělali všem svým 
fanouškům radost a nene-
chali si závěrečnou sérii vzít. 
Gratulujeme jim k úspěchu.

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

 

Zbyněk Stanjura
primátor

Basketbalisté vybojovali postup
Opavští basketbalisté se mohou těšit na další 
sezonu. Po třech letech se vrací do první ligy.

 strana 24
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Opava je nejlepším městem
pro podnikání v Moravskoslezském kraji

Zásluhou dobrého 
podnikatelského prostředí, 

kvalitní veřejné správy 
a pracovního trhu je nejlepším 
městem pro podnikání 
v Moravskoslezském kraji Opava. 
Říká to týdeník Ekonom, který 
v květnu zveřejnil výsledky 
krajského kola soutěže Město pro 
byznys.

Cenu za první místo si zástupci opavské 
radnice převzali v druhé polovině května 
v Ostravě. Ocenění předal hejtman Morav-
skoslezského kraje Evžen Tošenovský.

Týdeník porovnával všechna města 
s rozšířenou působností v kraji (celkem 
22).Města byla hodnocena na základě 
50 kritérií rozdělených do šesti oblastí. 
Žebříček zahrnuje podporu podnikání 
ze strany regionálních správ, porovnává 
podnikatelské prostředí, situaci na pra-
covním trhu, atraktivitu lokality, cenové 
podmínky dané oblasti a výsledky 
výzkumu na radnicích a mezi podnikateli.

„Jsme rádi, že jsme v soutěži velmi 
dobře obstáli. Výsledek je o to cen-
nější, že výzkum vycházel ze statistic-
kých dat a provedla jej instituce nezá-
vislá na veřejné správě,” reagoval na 
vítězství primátor Opavy Zbyněk Stan-
jura. „Naším dlouhodobým názorem je, 
že město nemá podnikat, ale má pomá-
hat při vytváření dobrého podnikatel-
ského prostředí. I nadále chceme těsně 
spolupracovat s podnikatelskou sférou při 
přípravě strategického a integrovaných 
plánů města,” dodal primátor. „Dobrá 
zpráva také je, že se podmínky k pod-
nikání v budoucnu ještě výrazně zlepší. 
Významným přínosem pro Opavu bude 
vybudování nové rychlostní silnice na 
Ostravu, a také obchvatu Opavy,” dodal 
vedoucí oddělení rozvoje města Petr 
Šnejdar.

Srovnávací žebříček poukázal i na práci 
opavské radnice. Opava má třetí nejnižší 
počet úředníků na sto obyvatel v kraji, 
má druhé nejdelší úřední hodiny, dru-
hou nejvyšší podporu veřejné dopravě. 

V kvalitě podpory webových stránek 
skončila radnice pátá, v informační ote-
vřenosti čtvrtá. Městu se také daří při 
získávání dotačních titulů z EU a je čtvrté 
nejlepší.

Na dalších místech za Opavou skončily 
Odry, Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava 
a Havířov (v tomto pořadí). Z býva-
lých měst opavského okresu skončil na 
osmém místě Hlučín, na desátém Kra-
vaře a na šestnáctém místě Vítkov.

Krajské kolo je součástí celorepublikové 
soutěže Město pro byznys, ve které se 
hodnotí 205 měst s rozšířenou působ-
ností a 22 pražských správních obvodů. 
Moravskoslezský kraj byl vyhodnocen 
v rámci krajských kol jako první. Sou-
těž vznikla jako reakce na současnou 
potřebu monitorovat regionální inicia-
tivu a ukázat, jak se místní správy podílí 
na zlepšení podnikatelského prostředí. 
Na anketě spolupracovala s týdeníkem 
Ekonom renomovaná výzkumná agen-
tura Faktum Invenio, garantem soutěže 
je Hospodářská komora České republiky. 
Na organizaci se podílí společnost Bizon 
& Rose, partnery projektu jsou Stavby 
silnic a železnic, a. s. a Lordship Esta-
tes, spol. s. r. o.

Vedoucí oddělení 
rozvoje města Petr 

Šnejdar přebírá 
cenu za první mís-
to v soutěži Město 
pro byznys. Vpravo 

hejtman Evžen 
Tošenovský.

Foto: Jan Šindler

Strážníci naměřili řidičům ve městě až 176 kilometrů

Celý jeden týden měřili opavští 
strážníci rychlost řidičů, 

kteří na přelomu dubna a května 
projížděli po prodloužené 
Rolnické. Výsledky měření jsou 
varovné: více než polovina 
řidičů nerespektuje maximální 
povolenou rychlost padesát 
kilometrů v hodině. Pětice lidí 
překročila hranici 140 kilometrů 
a jeden z řidičů ohrožoval 
životy na silnici při rychlosti 
176 kilometrů v hodině.

Během týdenního měření projelo kolem 
mobilních radarů téměř 80 tisíc vozi-
del. Po otevření rekonstruované cesty je 
tato silnice podle předpokladů vytíženější 

než dříve a projíždí jí třikrát více aut. 
Dopravní špička je v tomto úseku v pra-
covní dny mezi 6. a 8. hodinou ranní 
a odpoledne kolem 15. hodiny. V sobotu 
kulminuje doprava ve směru do Kateři-
nek kolem 10. hodiny, a v neděli v opač-
ném směru kolem 19. hodiny. V poměru 
3:5 převažovaly auta mířící z Kateřinek 
na Palhanec.

Z osmdesáti tisíc jízd bylo pět extrémně 
nebezpečných z hlediska rychlosti. Tři 
řidiči projeli rychlostí 140 km/h, jeden jel 
168 a jeden 176. Obě nejrychlejší jízdy 
zaznamenali strážníci ve večerních hodi-
nách, v 19 respektive ve 20 hodin.

„Maximální rychlosti jsou nejvyšší v od-

poledních hodinách, kdy překračují běžně 
100 km/h. Maximální rychlosti v ostatní 
době se pohybují mezi 80–100 km/h,” 
uvedla Pavla Losertová z městské poli-
cie. „Z dopravního hlediska by bylo 
potřebné provádět měření rychlosti pro-
jíždějících vozidel se silami policie a po-
stihovat jízdu vysokou rychlostí,” dodala. 
„Tyto mobilní radary mají pouze preven-
tivní a informativní charakter, na jehož 
základě nelze ukládat sankce. Na roz-
díl od policie,” vysvětluje Losertová, proč 
strážníci nemohli porušování pravidel 
ihned řešit.

O umístění radarů rozhodují strážníci 
z územního výkonu či starostové jednot-
livých městských částí.



5

•••••••Hláska

V průběhu června vyhlásí město archi-
tektonickou soutěž o nejlepší ide-
ový návrh na výstavbu nového bazénu 
a zimního stadionu v Městských sadech. 
Podrobné informace pro vyhlášení sou-

těže najdete na internetových strán-
kách města (www.opava-city.cz), 
v Informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek (www.isvzus.cz), 
v jednom informačním médiu s ce-

lostátní působností, a na interneto-
vých stránkách České komory archi-
tektů (www.cka.cc). Vítěz soutěže získá 
necelý milion korun, odměněny budou 
i návrhy na druhém a třetím místě.

Soutěž na bazén a zimní stadion

Ivax věnoval městu babybox. 
V rámci květnových oslav svého 
125. výročí založení věnovala spo-
lečnost Ivax Pharmaceuticals s. r. o. 
občanům města 250 tisíc korun na 
pořízení babyboxu. Symbolický šek 
převzal z rukou zástupců společnosti 
primátor Zbyněk Stanjura a hejtman 
Evžen Tošenovský. Společnost předala 
šek při symbolickém zahájení stavby 
nového výrobní závodu na léky v are-
álu Ivaxu. Akce se účastnil i český 
premiér Mirek Topolánek či izraelský 
velvyslanec Jaakov Levy. Babybox by 
měl být součástí Slezské nemocnice. 
Vedení nemocnice nyní zvažuje, kde 
by bylo nejvhodnější jej umístit, aby 
byl co nejdostupnější a zároveň neod-
radil matku.
Výstava návrhů architektonické 
soutěže. Zajímá vás, jak by mohla 
vypadat dostavba velkého vnitro-
bloku v centru Opavy? Zveme vás 
na prezentaci návrhů architektonické 
soutěže o ideový návrh s názvem 
Dostavba prostoru Masařská – Holubí 
– Lazebnická. Výstava se koná od 2. 
do 22. června v Obecním domě. Slav-
nostní zahájení je naplánováno na 
2. června na 17. hodinu. Prezentaci 
uvede náměstek primátora Pavel Mališ 
a hlavní architekt Zdeněk Bendík. 
Návštěvníci výstavy se mohou zapojit 
do hlasování občanů o nejzajímavější 
návrh. Výstava je otevřena každý den 
od 11 do 18 hodin. 
Opava požádá o dotaci na jazyko-
vou multimediální učebnu. Opava 
se pokusí získat tři a půl milionu 
korun z operačního programu Morav-
skoslezského kraje Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Za tyto peníze 
by mohla být vybudována multime-
diální jazyková laboratoř, kde by si 

své jazykové dovednosti mohli zvy-
šovat jak žáci opavských škol, tak 
i učitelé z Opavy či Opavska. S ná-
padem na vybudování učebny a dal-
ších doplňkových programů přišla 
ředitelka ZŠ Boženy Němcové Ivana 
Lexová. Nápad zaujal i další školy, 
takže město projekt zastřešilo jako 
společný. Součástí projektu by byla 
i tvorba výukových materiálů, akre-
ditované jazykové kurzy pro učitele 
a velmi atraktivní studijní výjezdy do 
zahraničí pro žáky.
Vzpomínková akce k výročí úmrtí 
Heliodora Píky. Statutární město 
Opava a Konfederace politických 
vězňů srdečně zve na vzpomínkové 
setkání u příležitosti výročí násilného 
úmrtí armádního generála Heliodora 
Píky, které se bude konat 21. června 
v 10 hodin u Pamětní desky Heliodora 
Píky, umístěné na budově Hlásky na 
Horním náměstí. 
Slezská univerzita udělí dvě 
hodnosti. Na slavnostním zase-
dání vědeckých rad a akademic-
kých senátů, které se uskuteční 18. 
června v 10 hodin v aule Slezské uni-
verzity, Na Rybníčku 1, budou udě-
leny čestné vědecké hodnosti doctor 
honoris causa profesoru Petru Hájkovi 
a akademiku Gheorghe Pãunovi z Ru-
munska. Po doktorských přednáškách 
oceněných vystoupí Komorní pěvecký 
sbor Slezské univerzity.
Archeologové našli slovanské síd-
liště. Při průzkumu na připravova-
ném obchvatu Opavy našli archeo-
logové stopy po slovanském sídlišti. 
Archeologové zatím evidují střepy 
nádob, zuby lidí i zvířat, sekerky, 
mlaty a další nálezy. Podle předběž-
ných odhadů se jedná o nálezy z 10. 
až 11. století. Mezi nálezy z poz-

dější doby zatím patří stříbrná mince 
z roku 1617.

Průzkum brumovického obchvatu. 
Sdružení I/11, které se podílelo a po-
dílí na přípravách obchvatů Opavy 
a rychlostní silnice směrem na 
Ostravu získalo příspěvek z rozpočtu 
SFDI pro rok 2008 na akci „Inves-
tiční záměr – obchvat obce Brumo-
vice, část Skrochovice”. Cílem pro-
jektu je zpracování investičního 
záměru obchvatu obce Brumovice na 
komunikaci I/57. Projekt bude obsa-
hovat výpočet ekonomické efektiv-
nosti stavby (HDM-4), dokumen-
taci vlivů stavby na životní prostředí 
a další nezbytné podklady pro inves-
tiční záměr této stavby. Celkové 
náklady projektu dosáhnou výše 
381.990 Kč, příspěvek z rozpočtu SFDI 
činí 287.000 Kč. Projekt bude reali-
zovat Sdružení pro výstavbu komuni-
kace I/11–I/57, které ze svých zdrojů 
uvolní částku 94.990 Kč. 
Strážníci odchytili roj. V polovině 
května pomohli opavští strážníci lidem 
z okolí ulice U Cukrovaru při odchytu 
včelího roje. Roj ohrožoval lidi, kteří 
chodili po pěšině kolem potůčku 
Ostrá. Zhruba tříkilogramový roj s 30 
tisíci včelami si nakonec odvezl majitel 
včelstva z Dolních Životic.
Strážníci zadrželi výrostky čmá-
rající po zdi. V polovině května se 
podařilo hlídce strážníků chytit sku-
pinu šesti mladých lidí. Dvaadvaceti-
letý mladík držel v ruce fixu, kterou 
kreslil po stěnách jedné z prodejen 
na Těšínské ulici. Na místo byla při-
volána policie, která převzala případ 
k šetření.
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Kratší čekací doby při 
poskytování výpisů a snímků 

katastrálních map, nová 
přepážková hala, rychlé služby. 
Více než čtyřicet let stará budova 
Katastrálního úřadu v Opavě 
prošla zásadní proměnou 
a v druhé polovině května začaly 
rekonstruované prostory fungovat 
pro veřejnost.

„Nedávné vyřizování různých agend 
v rozsáhlé budově úřadu je po rekon-
strukci soustředěno do přízemí. Bez pro-
blémů již mohou budovu navštívit i imo-
bilní občané, pro které byl zřízen vchod 
z Masarykovy ulice,” uvedl ředitel Katas-
trálního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v Opavě Oldřich Pašek. „Samotné sta-

vební změny by však byly pro zlepšení 
služeb málo. Byly změněny některé pra-
covní postupy a již se zahájením provozu 
haly se očekává snížení čekací doby při 
poskytování výpisů a snímků katastrál-
ních map,” dodal ředitel.

Zápisy vkladů jsou na opavském kata-
stru velmi rychlé, a navzdory nárůstu 
agendy trvají v průměru 12 pracovních 
dnů. „Spolehlivě fungují služby poskyto-
vané prostřednictvím internetu, kdy kli-
ent může sledovat postup vyřizování 
žádosti i si prohlížet katastrální mapu. 
Poprvé se objeví možnost objednat si 
čas pro jednání s úředníkem. Zpočátku 
půjde o rezervaci času podatelny a po-
skytování podkladů pro měření země-
měřičům, kteří zhotovují geometrické 

plány,” sdělil Oldřich Pašek. Správní 
poplatek za zápis práv pro jakoukoli 
nemovitost zatím zůstává na 500 koru-
nách. Od nového roku se ale bude vzta-
hovat ke každé nemovitosti (např. byt, 
který se skládá z bytové jednotky a po-
dílu parcely, na které dům stojí, se 
počítá jako dvě nemovitosti a bude stát 
1000 korun). 

Katastrální úřad sídlí na Praskově (vchod 
pro hendikepované občany je z Masa-
rykovy ulice). Mimochodem, opavský 
úřad je v zemi raritou: jako jediný nesídlí 
v krajském městě. Většinu potřebných 
informací o úřadování najdete na centrál-
ních webových stránkách www.cuzk.cz, 
katastr si můžete prohlížet ze stránek 
nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.

Katastrální úřad prošel rekonstrukcí

Pokud plánujete svatbu a mezi vaše 
vytipovaná místa patří i odsvěcený 
kostel svatého Václava, neváhejte 
s rezervací termínu. O svatby v re-
staurovaných prostorách jednoho 
z kdysi nejkrásnějších a největších 
dominikánských chrámů v zemi je 
velký zájem.
Například v květnu – navzdory varu-
jícímu rčení – přilákaly jedinečné 
prostory kostela svou první pravou 
motorkářskou svatbu. Poprvé také 

jeden z párů využil možnosti nechat 
se oddat na otevřeném prostranství: 
v bývalé klášterní zahradě za koste-
lem sv. Václava (viz. foto).
Termíny obřadů v kostele je možné 
dohodnout na opavské matrice (tel. 
553 756 962 nebo 553 756 965). 
Začátky obřadů jsou možné vždy 
v celou hodinu, první začínají v 9 ho-
din, poslední ve 12 hodin. Kostel i za-
hradu je možné si ještě před obřadem 
prohlédnout.

O svatby ve Václavovi je čím dál větší zájem

Sedmý ročník hasičské 
soutěže O putovní pohár 

primátora města Opavy se 
stal jednoznačnou záležitostí 
jednotky z Milostovic. Zkušení 
borci si bez problému pohlídali 
vítězství. V boji o druhé 
a třetí místo se ale zrodilo 
velké překvapení: další 
favorizované družstvo z Vávrovic 
vyhořelo a úspěšným útokem 
zaskočily soupeře Kylešovice 
a Komárovské Chaloupky.

Letošní ročník proběhl v polovině 
května a hostily jej Malé Hoštice. Pohá-

rové soutěže se zúčastnilo třináct jed-
notek dobrovolných hasičů, které 
působí na území statutárního města 
Opavy. Do poháru se po odmlce vrátilo 
družstvo Kateřinek. 

Soutěž začala nevydařeným útokem 
domácích Hoštic. Páté se vydaly na zteč 
Komárovské Chaloupky, které se s ča-
sem 70,96 sekund ujaly na dlouho prů-
běžného vedení. Pořadím zamíchaly až 
deváté v pořadí – Kylešovice. Z času 
67,55 měly ohromnou radost a až mezi 
diváky bylo slyšet volání členů na veli-
tele: „Vidíš, a ty jsi říkal, že málo trénu-
jeme.” Kateřinkám se návrat do soutěže 
nevyvedl, podobně jako Hoštice nepro-

vedly útok podle zásad. Rychle a profe-
sionálně útočily Milostovice. Na stříbrné 
Kylešovice získaly čtvrt minuty a mohly 
slavit vítězství (na fotografii vlevo).

Kromě samotné soutěže měli diváci 
možnost vidět ukázky moderní hasič-
ské techniky. Profesionálové před-
vedli simulovaný zásah v případě úniku 
nebezpečné kapaliny. Ukázku jim však 
přerušila zpráva o skutečném pro-
blému, ke kterému je potřeba vyra-
zit, a tak se museli bleskově vysoukat 
z těžkých protichemických obleků a vy-
jet k zásahu.

Foto: Jan Šindler

Hasičský pohár putuje do Milostovic
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ZŠ E. Beneše slaví úspěch. Na 
pražském Gymnáziu Sladkovského 
náměstí proběhlo ústřední kolo sou-
těže ve francouzském jazyce, které 
pořádalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Ná-
rodní institut dětí a mládeže MŠMT. 
Moravskoslezský kraj reprezento-
vala v kategorii A Michaela Firle-
yová, žákyně 8. třídy ZŠ E. Beneše. 
Michaela zvítězila a společně s ví-
tězstvím získala i studijní pobyt ve 
Francii.

Nová publi-
kace představí 
významné 

vodní prvky. Opavě se podařilo zís-
kat dotaci na vydání zajímavé pří-
rodovědecké publikace. V rámci 
programu „Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí” schválilo 
zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje 140 tisícovou dotaci na pro-
jekt „Voda v krajině Opavska”. Cílem 
tohoto projektu je vydání publikace, 
jejímž obsahem bude představení 
významných vodních prvků v opav-
ské krajině a osvětlení významu 
vody jako důležité součásti život-
ního prostředí. Publikace poskytne 
zájemcům přehled o význam-
ných vodních tocích, vodních nádr-
žích (přehrady, rybníky, zatopené 

opuštěné lomy apod.), podzem-
ních vodách a mokřadech, které se 
nacházejí na území okresu Opava. 
Čtenářům budou nabídnuty nejen 
fotografie rostlin a živočichů, nachá-
zejících se běžně ve vodách a jejich 
blízkém okolí, ale i seznam chráně-
ných druhů živočichů a rostlin spo-
jených s vodním prostředím. Publi-
kace bude již v pořadí pátou, která 
se bude zabývat přírodovědně zají-
mavými místy v okrese Opava. 

Městské lesy 
dostaly peníze 
na ochranu 

lesů. Moravskoslezský kraj schvá-
lil neinvestiční dotaci na hospodaření 
v lesích za rok 2007 v celkové výši 
880 732 korun příspěvkové organi-
zaci Městské lesy Opava. Tato dotace 
byla poskytnuta na opatření k ome-
zení škod způsobených kalamitními 
škůdci a na ekologické a k přírodě 
šetrné techniky hospodaření v lesích.

Dotace 
pomohla pojis-
tit hasiče. 

Hasiči z Kylešovic dostanou příspě-
vek z kraje. Moravskoslezský kraj 
věnoval dotaci 150 tisíc korun na 
mzdové výdaje a zákonné pojištění 
členů, kteří vykonávají službu v jed-
notce sboru dobrovolných hasičů 

Opava-Kylešovice. Cílem poskyt-
nutí této dotace je zabezpečit čin-
nost výše uvedené jednotky v letoš-
ním roce.
Zácvik pro aspirantky do politiky. 
Na konci dubna proběhl na Men-
delově gymnáziu seminář nevládní 
organizace Fórum 50%, která usiluje 
o rovné zastoupení žen a mužů ve 
veřejném životě. Cílem zácviku bylo 
připravit a povzbudit více žen k za-
pojení do veřejného a politického 
života. Dvoudenní seminář probíhal 
interaktivní formou diskusí a praktic-
kých cvičení. Projekt zácviků vznikl 
v loňském roce v Praze a Opava je 
jedním z prvních míst v regionech, 
kde tato akce úspěšně proběhla. 
Informace o náplni těchto seminářů 
je možné najít na stránkách pořá-
dající společnosti (www.padesatpro-
cent.cz).
Přednáška o poruchách příjmu 
potravy. Studenti Slezského gym-
názia Opava připravili pro veřej-
nost přednášku o poruchách pří-
jmu potravy v rámci projektu HELP 
P3. Přednáška, včetně ukázky škol-
ních prostor, ve kterých je nainsta-
lována výstava k tématu, se usku-
teční 3. června od 16 do 18 hodin 
v učebně č. 148 v přízemí Slezského 
gymnázia.
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Zajímáte se o možnosti 
financovat projekty z fondů 

Evropské unie? Pokud se váš 
projekt týká přeshraniční 
spolupráce s Polskem, pak 
nastal čas pro jeho předložení. 

Celou věcí se zabývá 
Euroregion Silesia, který 
sídlí v budově Hlásky.

Euroregion Silesia jako správce tzv. 
Fondu mikroprojektů nového Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko na období 2007–2013 

vyhlásil dnem 28. 4. 2008 průběžnou 
výzvu k předkládání žádostí o spolufi-
nancování malých investičních a nein-
vestičních česko-polských projektů (tzv. 
mikroprojektů). Tato výzva se týká obcí, 
měst, škol všech stupňů a typů (včetně 
soukromých), kulturních zařízení, spor-
tovních oddílů, zájmových sdružení 
a dalších neziskových subjektů z území 
okresů Opava, Ostrava a Nový Jičín. 

Od uvedeného dne mohou zájemci 
o spolupráci s našimi polskými sou-
sedy průběžně předkládat žádosti o do-

taci na nejrůznější společné aktivity, při-
čemž maximální dotace na jeden projekt 
je 30 000 EUR. Žádosti se předkládají 
v sídle českého sekretariátu Euroregi-
onu Silesia v Opavě na Horním nám. 69 
(budova „Hlásky”). 

Pracovníci tohoto sekretariátu poskyt-
nou zájemcům bezplatné konzul-
tace a metodickou pomoc při pří-
pravě žádostí. Termíny pro předkládání 
žádostí, informace, kontakty a všechny 
dokumenty jsou k dispozici na 
www.euroregion-silesia.cz.

Fond pro financování česko-polských projektů
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Cyklostezky v Opavě a přes
Jaké budou cyklostezky pro turisty, kteří chtějí vyrazit na delší výšlapy do okolí Opavy? Jaké jsou 
dnešní a jaké jsou připravované městské cyklostezky, které se snaží bezpečněji oddělit cyklistickou 
a automobilovou dopravu? Nabízíme vám aktuální přehled cyklistických plánů města.

Opava ve spolupráci s okolními 
městy a obcemi připravuje 

výstavbu nových cyklistických 
stezek a tras. Tyto projekty zvýší 
bezpečnost cyklistů. Snahou 
radnice je i rozšířit stávající síť 
cyklistických stezek a tras na 
Opavsku o nové a komfortní 
úseky.

Mezi největší a patrně i nejočekávanější 
plánované cyklotrasy patří opavsko-krnov-
ský úsek Slezské magistrály. Po úplném 
dokončení nabídne třiatřiceti kilometrový 
úsek hladké projetí z Velkých Hoštic až do 
Krnova. Samotná Slezská magistrála má 
160 kilometrů a zahrnuje cestu z Jeseníku 
přes Rejvíz, Krnov, Opavu až do Ostravy. 

Cílem prací je dobudovat úseky tak, aby 
co nejméně vedly po frekventovaných 
komunikacích, aby byly dobře a vidi-
telně označeny a nabídly i vhodná místa 
k odpočinku. „Po dokončení by měla 
stezka splnit kritéria pro bezpečný, kom-
fortní a atraktivní průjezd cyklistů po celé 
trase,” uvedl Martin Dostál z oddělení 
rozvoje města.

Radnice má za sebou „papírovou část” 

příprav a všechny potřebné dokumenty 
jsou hotové. Podle harmonogramu by 
v příštím roce měla být vyhlášena sou-
těž na zhotovitele cyklostezky. Nejpozději 
koncem roku 2012 bude stavba ukon-
čena včetně kolaudace. Na více než 45 
milionové náklady přispějí zúčastněná 
města a obce (Krnov, Úvalno, Brumovice, 
Holasovice, Opava, Velké Hoštice). Město 
hodlá stavbu spolufinancovat z evrop-
ských zdrojů. Prostředky lze alternativně 
získat z rozpočtu SFDI, státního rozpočtu, 
popř. rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Směr Hradec nad Moravicí
Stezku, po které by bylo možné dojet 
od polských hranic až do Hradce, připra-
vuje Opava společně s Oticemi a Brankou 
u Opavy. Stezka by měla celkovou délku 
17 kilometrů.

Radnice společně s partnery už vyho-
tovila přípravnou dokumentaci a ne-
dávno zahájila práce na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí. Poté bude zpraco-
vána dokumentace pro stavební povolení 
(na projektovou přípravu získalo město 
peníze z EU a z MS kraje). Stezka by 
měla vyjít zhruba na 44 milionů korun. 
Na náklady by měly přispět stejné fondy 
a instituce jako v případě Slezské magis-
trály.

„Předpokládáme, že v příštím roce zís-

káme stavební povolení a od roku 2010 
se může začít stezka stavět,” uvedl Mar-
tin Dostál. 

Stezka směrem na Mladecko
Třetí velký projekt turistické cyklostezky 
připravuje Opava ve směru na Litultovice 
a Mladecko. „Cílem je vybudovat alter-
nativní spojení s turistickou oblastí Mla-
decka prostřednictvím cyklistické stezky 
v úseku mezi obcí Bratříkovice a měs-
tem Opava v celkové délce cca 20 km,” 
vysvětluje Martin Dostál.

Do projektu je zapojeno velké množství 
sousedních a blízkých obcí: Otice, Uhlí-
řov, Slavkov, Štáblovice, Litultovice, Mla-
decko, Jakartovice, Bratříkovice, Dolní 
Životice. Obce se na stezce dohodly 
zhruba před rokem a půl. V současné 
době je zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí a byl zahájen proces 
vydání územního rozhodnutí.

Náklady na stezku jsou nižší než u před-
chozích dvou projektů a měly by se pohy-
bovat okolo 28 milionů korun. Finanční 
prostředky by měly být opět získány 
ve významné míře z dotací EU, kraje či 
státu.

Stavební povolení by mohlo město získat 
příští rok na jaře, samotná výstavba by 
měla začít v dalším roce.

Číslo 6 | červen 2008
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Jak jezdit v jízdních pruzích pro 
cyklisty
Vodorovná dopravní značka „Jízdní pruh pro 
cyklisty” (č. V 14) vyznačuje pruh nebo stezku 
pro cyklisty. Šipka současně vyznačuje i sta-
novený směr jízdy. Stezku lze rovněž vyznačit 
barevně odlišeným povrchem, například červe-
nou barvou, nebo odlišným provedením povr-
chu. Šipka a symbol jízdního kola jsou pro-
vedeny v bílé barvě. Jízda na jízdním kole se 
řídí § 57 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích. Je-li zřízen jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo 
je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyk-

listy, je cyklista povinen jich užít.  Cyklisté smějí 
jet jen jednotlivě za sebou. Jízdní pruh pro cyk-
listy nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba 
pohybující se na lyžích nebo kolečkových brus-
lích nebo obdobném sportovním vybavení. Při 
odbočování vozidel vpravo nebo vlevo mají cyk-
listé jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu pro 
cyklisty přednost před vozidly.  Před vjezdem 
na přejezd pro cyklisty se cyklista musí pře-
svědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by 
ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích, cyklista smí přejíž-
dět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdále-
nost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedo-
nutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti 
jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Stezky pro chodce a cyklisty
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 
označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty”, nesmí cyklista ohrozit 
chodce jdoucí po stezce.  Je-li zřízena stezka 
pro chodce a cyklisty označená dopravní znač-
kou „Stezka pro chodce a cyklisty”, na které 
je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyk-
listy, je cyklista povinen užít pouze pruh 
vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro 
chodce může cyklista užít pouze při objíž-
dění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíž-
dění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom 
nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznače-
ném pro chodce.

POČET KILOMETRŮ SAMOSTATNÝCH STEZEK A BEZMOTOROVÝCH KOMUNIKACÍ, 
KTERÉ BYLY MĚSTEM OPAVA VYBUDOVÁNY OD ROKU 2000

Název akce Doba realizace Náklady Počet km
Cyklistická stezka č. 551 Opava – Kylešovice – Branka 
u Opavy – Hradec n. M. 2000 1.011.000 3,000

Cyklotrasa Opava – Pilszcz (PL), průjezd Kateřinkami 2000 170.100 0,600
Cyklistická stezka č. 55, úsek Hozovo nábřeží – Kolofí-
kovo nábřeží 2003 2.868.000 0,600

Cyklistická stezka Globus – Malé Hoštice 2004 292.000 0,600
Cyklostezka č. 55 Kolofíkovo nábřeží – Mostní 2004 725.000 1,200
Cyklostezka č. 55 Opava – Malé Hoštice 2006 1.678.000 1,000
Cyklotrasa Na Rybníčku – Englišova 2007 3.348.000 1,428
CELKEM 10,828
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Cyklostezky podél silnic
Krok za krokem vznikají ve městě podél 
frekventovaných silnic cyklistické trasy. 
Na chodnících či jako samostatné silniční 
pruhy. Při volbě chodník/silnice záleží 
vždy na místních podmínkách: šířce 
chodníku, šířce silnice, podobě a pro-
měnlivosti trasy. 

Tyto cyklostezky se snaží od sebe zčásti 
nebo v co nejvyšší možné míře oddě-
lit automobilovou dopravu od cyklistů. 

Oddělením se doprava zpřehlední, pro 
obě strany je o něco bezpečnější. Cyklis-
tické silniční pruhy mohou navíc – oproti 
silnicím – využívat i bruslaři.

Takovéto trasy najdete například na 
Těšínské (po chodníku), na ulicích Na 
Rybníčku či Englišova, v první části Rati-
bořské ulice. Letos se začíná s úpravami 
na ulicích Vrchní a Rolnická. Červený 
chodník, který by měl být letos označen, 
najdete na Rooseveltově.

Cyklotrasa Na Rybníčku – Englišova má 
téměř 1,5 kilometru a dá se z ní pokra-
čovat dál až do Otic. Trasa po Ratibořské 
až k nákupním centrům bude dokon-
čena v příštím roce (1,35 km). V letoš-
ním roce začne a v příštím roce bude 
dokončeno vyznačení trasy podél Vrchní 
a Rolnické v délce 2 kilometrů. Letos se 
také provedou úpravy na Rooseveltově 
ulici (cca 700 metrů), na které příští rok 
naváže jen o něco málo kratší úsek na 
Husově.

VÝDAJE MĚSTA OPAVY NA PŘEDPROJEKTOVOU A PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU VÝZNAMNÝCH CYKLOSTEZEK V LETECH 2002–2007
Název akce Doba realizace Náklady v Kč Spolufinancování, zdroj, v Kč
Přípravná dokumentace cyklistické stezky č. 55 Slezská magistrála: 
Krnov – Opava – Velké Hoštice 12/2002–01/2004 599.970 PHARE CBC 2000, dotace ve výši 345.871 Kč

Projektová dokumentace cyklistické stezky č. 55 Slezská magistrála: 
Krnov – Opava – Velké Hoštice 04/2004–12/2004 861.333 Moravskoslezský kraj, dotace ve výši 400.000 Kč

Cyklistická stezka č. 551 Opava – Kylešovice – Globus (vyhledávací 
studie, DÚR) 06/2004–10/2004 154.700 Moravskoslezský kraj, dotace 108.275 Kč

Přípravná dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí – 
Branka u Opavy – Otice – Opava (státní hranice) 08/2006–06/2007 521.696 INTERREG IIIA, dotace ve výši 417.356 Kč

Projektová dokumentace cyklistické stezky Jakartovice – Litultovice – 
Otice – Opava 10/2006–12/2008 882.000 Moravskoslezský kraj, dotace ve výši 553.000 Kč

Projektová dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí – 
Branka u Opavy – Otice – Opava (státní hranice) 07/2007–04/2009 928.795 Moravskoslezský kraj, dotace ve výši 395.000 Kč

CELKEM 3.948.494 1.819.502

REALIZACE VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK Z ROZPOČTU MĚSTA OPAVY V LETECH 2003–2007
Název akce Doba realizace Náklady v Kč Spolufinancování, zdroj, v Kč
Cyklotrasa Píšť (CZ/PL) – Chuchelná – Svoboda – Chlebičov – Opava 2000 100.000 –
Cyklotrasa Opava – Pilszcz (PL) 2000 170.100 –
Cyklistická stezka č. 551 Opava – Kylešovice – Branka u Opavy – 
Hradec nad Moravicí 2000 1.011.000 Brano Group, a. s., sponzorský dar ve výši 

500.000 Kč
Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála, úsek Hozovo nábřeží – 
Kolofíkovo nábřeží 2003 2.868.000 MMR ČR, dotace ve výši 2.008.000 Kč

Cyklistická stezka Globus – Malé Hoštice 2004 292.000 –
Cyklostezka č. 55 Kolofíkovo nábř. – Mostní 2004 725.000 –
Cyklostezka č. 55 Opava – Malé Hoštice 2006 1.678.000 –
Cyklotrasa Na Rybníčku – Englišova 2007 3.348.000 MMR ČR, dotace ve výši 2.417.000 Kč
CELKEM 10.192.100 4.925.000

Stezka Opava – Hradec 
nad Moravicí
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SPORT A KULTURA

Velký a mnohanásobný úspěch 
přineslo opavským školám 

letošní republikové mistrovství 
v pódiových skladbách. Pomyslné 
cenné kovy vybojovala v Českém 
Dubu hned tři různá družstva.

Studenti Slezského gymnázia zvítězili 
hned ve dvou kategoriích. Se skladbou 
Kdyby krávy světu vládly vyhráli gym-
nastickou kategorii a stali se i celko-
vými vítězi mezi všemi středními ško-
lami v České republice. Velmi zdařilá 
choreografie, kterou studenti nacvičili 
pod vedením Míši Kolářové, Míši Sýko-
rové a Věry Podrazké, slavila fantastický 
úspěch a patřila i k divácky nejúspěš-
nějším na velké květnové gymnastické 
přehlídce v Opavě.

Další úspěchy si na své konto připsaly 
dvě z opavských základek. ZŠ Šrám-
kova připravila skladbu U rybníka v cho-
reografii Daniely Kurečkové, kde spo-
lečně cvičily žáby a čápi v podání děvčat 

1. stupně. Skupina získala dvě nej-
vyšší ocenění: prvenství v katego-
rii gymnastických skladeb a hlavní cenu 
odborné poroty. ZŠ Englišova získala 2. 
a 3. cenu ve dvou kategoriích se sklad-
bami Mravenci a Kočky a myši v choreo-
grafii Vladěny Hrbáčové.

Finále pódiových skladeb ovládly opavské školy

Cyklistickou Silesii 
vyhráli Boudný a Vlach

Více než tisíc účastníků 
přilákal 8. ročník Silesia 

Merida bike marathonu, 
největšího regionálního závodu 
na horských kolech.

Startovní výstřel z ruky primátora 
znamenal pro mnohaset hlavý pelo-
ton na Horním náměstí výjezd na trať. 

Tratě 90 km a 55 km zavedly závod-
níky do okolí zámků Raduň a Hradec 
nad Moravicí a v údolí řeky Moravice 
nabídly všem startujícím to nejkrás-
nější z přírodního parku Moravice 
a podhůří Nízkého Jeseníku. 

Na trati dlouhé 90 km se stal vítě-
zem Pavel Boudný (Dekhome can-
nondale) časem 3:34:46.700. Druhý 
skončil Jan Jobánek (Merida Biking 
Team) a třetí Karel Hartl (Kellys Racing 

Team). V závodu na 55 km zvítě-
zil Lukáš Vlach (Merida Biking Team) 
časem 2:14:25.700, druhý byl Matěj 
Brož (ALVE mtb Veřovice) a třetí Jiří 
Novák (Dekhome cannondale). V sou-
těži družstev zvítězilo na 90-ti km trati 
družstvo Maraton Race Team (K. Hartl, 
J. Sedlář, T. Gladiš) časem 11:47:37 
a na trati 55 km družstvo Bike One 
– ALVE (M. Brož, T. Najser, M. Holiš) 
časem 06:59:15. Více informací zís-
káte na www.bsc.opava.cz.

Noční bruslení s Kapkou naděje. 
Pravidelné opavské noční vyjížďky 
na kolečkových bruslích budou 
pokračovat o sobotách i v průběhu 
června. Na 14. června je připravena 
speciální vyjížďka s nadací Kapka 
naděje. Oproti běžným vyjížďkám 
začínajícím v 21 hodin bude této 
jízdě předcházet bohatý doprovodný 
program, který začíná v 19 hodin na 
Horním náměstí. 
Břišní tanečnice třetí v meziná-
rodní soutěži. V mezinárodní sou-
těži talentů Talent awards v kategorii 
Belly dance-profesionál v Praze zís-
kala opavská tanečnice Eva Gram-

balová Bezdíčková 3. místo drum-
-sólem ve vlastní choreografii. 
V loňském roce se v soutěži Miss 
Orient dostala mezi 10 finalistek.
Koncert opavských a norských 
tensingářů. Norský Tensing Löm-
medalen pořádá v červnu velké 
turné a Opava bude jeho první 
zastávkou. Tensing je moderní 
pěvecký sbor s kapelou a s prvky 
dramatu a tance. Padesát pět Norů 
stráví předposlední červnovou neděli 
čas s domácími tensingáři v opav-
ském Centru Elim. Na společný kon-
cert norského a opavského ten-
singu se můžete podívat do kina Mír 

v pondělí 23. června v 17.30 hodin. 
Mimochodem, pro opavský sbor je 
to premiérové vystoupení. Lístky 
zakoupíte v kině Mír a také v Cen-
tru Elim.
Absolventi konzervatoře se před-
stavili v cyklu koncertů. Pěticí 
koncertů v aule konzervatoře, Měst-
ském domě kultury Petra Bezruče 
a v kostele sv. Ducha se představili 
veřejnosti absolventi opavské Cír-
kevní konzervatoře. Takovýto velký 
cyklus se konal vůbec poprvé v his-
torii školy. Absolventi zastupovali 
hudební obory zpěv, hru na klavír 
a hru na varhany.

K
R

Á
T

C
E

Opavský tým Zrakově 
postižených sportovců prožil 

famózní závěr letošní kuželkářské 
sezony. Družstvo si vybojovalo 
postup do nejvyšší soutěže a jeho 
zástupci zazářili i na letošním 
mistrovství republiky.

Už samotný postup byl pro družstvo 
i jeho příznivce velkou událostí. V polo-
vině května ale dosáhli Slezané na nej-
vyšší republikové mety. Navzdory letošní 
druholigové příslušnosti vybojovali na 
mistrovství republiky v České Třebové 

dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zlato 
v kategorii B2 žen získala se ziskem 680 
bodů Žofia Škropeková, v kategorii B2 
mužů předstihl všechny soupeře Petr Mrk-
vička s 667 body a stříbro z kategorie B3 
patří Jaromíru Nelešovskému s 682 body. 

Díky mistrovskému titulu bude mít pro 
Opavany jejich kuželkářská sezona 
ještě pokračování. Petr Mrkvička se 
dostal do užšího výběru reprezentace 
České republiky na mistrovství Evropy. 
To je naplánováno na 10. – 15. června 
v hlavním městě Maďarska – Buda-
pešti. Opavští plánují, že svého borce 
pojedou povzbudit i na tento vrcholový 
podnik.

Na snímcích mistr ČR Petr Mrkvička a ví-
tězka Žofia Škropeková.

Foto: Zrapos Opava

Zrapos postoupil do první kuželkářské ligy
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JAK SE ŽIJE

Kazašská step. Směr určují vyježděné koleje 
v hlíně a písku. Jezdec na motocyklu zmizí 

spolujezdcům z očí. Je pryč, jako by se propadl. 
Objeví se až za několik vteřin. Projel hlubokou 
jámou.

Blíží se večer. Pětice mužů průběžně kontroluje stav nádrží. 
Vzdálenosti mezi místy, kde mohou natankovat, jsou velké. 
Nikdo předem neví, kdy a kde taková možnost bude. Hlídají 
slunce. Ve chvíli, kdy zapadne, se na stepi prudce ochladí 
a bude námraza.

Deset tisíc kilometrů ujela na motorkách pětice jezdců 
z Opavy a okolí. Na konci dubna se vydali přes Slovensko, 
Ukrajinu a Rusko až do Kazachstánu k Aralskému jezeru. 
Projeli zemi velbloudů a koní a u „jezera mrtvých lodí” 
se obrátili zpět. Na Ukrajině je málem přiměly k návratu 
tamější korupční poměry. V Kazachstánu je překvapily ostré 
rozdíly mezi laskavými lidmi ve stepi a loupeživě naladěnými 
městskými výrostky. V některých dnech žili jen z čokoládo-
vých tyčinek. Když jim došel benzín, pomohli jim Číňané.

Přitom mohla cesta skončit už pár set kilometrů od českých 
hranic. „Zkorumpovanost ukrajinských policistů byla strašná. 
Snažili se stavět cizince a dostat z nich nějaké peníze. Byli 
jsme jako mušketýři. Chytili jednoho, ale platilo pět lidí,” 
vzpomíná Martin Kern. „Propadali jsme krizi. Vymámili z nás 
spoustu peněz, navíc bylo škaredě a kousavě. Zvažovali 
jsme, zda se neotočit zpátky. Nakonec přišel Radek s ná-
padem vypnout světla. Já si je musel přelepit, protože mi 
nešly vypnout. A ono to fungovalo. Hlídky nás přestaly sta-
vět,” dodává.

„Ukrajinské silnice byly strašné. Jediné co nás potěšilo, byly 
levné hotely. Nemělo cenu spát pod stanem, když noc v je-
jich luxusním hotelu přišla na tři stovky,” vypráví Martin 
Kern. Přejezd z Ukrajiny do Ruska byl pro jezdce jako kdysi 
přejezd ze socialistického Československa do západního 
Německa. S trochou přidané byrokracie, ale byrokracie fun-
gující. „Jednu z nocí jsme strávili v hotelu u jednoho Dages-
tánce. Chlapík byl přátelský a udělal s námi „družbu”. Nároč-
nou družbu. Přinesl dagestánský koňak. Když jsme chtěli 
platit, odmítl to. Na cestu nám pak dal ještě sušenou rybu 
a nějaký vinný produkt,” usmívá se.

To nejnáročnější, ale i nejkrásnější je čekalo v samot-
ném Kazachstánu. Kazachstán je zemí téměř bez asfalto-
vých silnic, předvídatelného zázemí. Občas jeli jen třicítkou. 
„Vzdálenosti mezi městy jsou tam ohromné. Od jednoho 
ke druhému jsme jeli několik set kilometrů. Vždycky jsme 
nakoupili vodu, benzín a stále se ptali na to, jaké cesty jsou 
před námi,” popisuje Martin Kern.

Žili, jedli a nocovali ve stepi. Poodjeli od rozježděných cest, 
aby je v noci nepřeválcoval Kamaz (těžký nákladní vůz), 
a rozbili stany. „Jezdili jsme po poušti, spali na poušti. 
Na obloze miliony hvězd a kolem absolutní ticho,” vypráví 
Kern. 

Dlouhé vzdálenosti a slabá infrastruktura byla výpravě 
málem osudná. Při jednom z přejezdů už začal docházet 
benzín a skupina nemohla narazit na žádnou čerpací sta-
nici. Vymáčkla poslední kapku a zůstala stát. Zachránili je 
Číňané, kteří projížděli kolem v Tuaregu a mohli obětovat 
dvacet litrů benzínu. 

Při dojezdu k Aralu trápil výpravu déšť. Čím víc se blížila 
k cíli, tím rostl počet nehod a komplikací. „Celým Kazachstá-
nem nás provázelo vstřícné potkávání s příjemnými lidmi,” 
říká Jindřich Zimola. Když dojeli k Aralské bráně, cítili úlevu. 
Město ale brzy ukázalo svou druhou tvář. Obklopovaly je 
skupiny výrostků s kolovrátkovým: Davaj djengy (Dejte 
peníze.). Pokud potřebovali něco dokoupit, museli alespoň 
ve dvou hlídat zavazadla. I tak přišli třeba o MP3 přehrávač.

Podívali se na lodě zanechané na břehu vysychajícím Aral-
ským jezerem a rozhodli se co nejdříve vyrazit zpět.

Cestou zpět se ztratili a hledali cestu. Dojeli k brodu, který 
nebyl příliš hluboký a povedlo se ho snadno překonat. 
„A tehdy si Radek posteskl: já bych si přál ještě nějaký 
delší a hlubší. A přišel. Druhý, třetí,… sedmý, osmý. Zapa-
dali jsme do bahna. Jinde jsme motorky přenášeli přes 
koleje, protože tam nebyly přejezdy. Chyběl benzín i voda. 
Nakonec jsme použili GPS jako kompas a nabrali přímý 
směr. Byli jsme mokří, zablácení,” vypráví Jindřich Zimola. 

Ve srovnání se stepí se už jezdcům nezdály být ukrajin-
ské silnice tak tragické jako při cestě tam, ale opět nezkla-
mali ukrajinští celníci. Dožadovali se tří set rublů za to, že 
odpustí vyplnění formulářů. Když výprava odmítla a chtěla 
papíry vyplnit, snažili se formuláře nabízet v jazycích, které 
byly motorkářům cizí. Když však viděli, že se jezdci nedají 
zlomit, sami rezignovali.

Poslední nehoda přišla ve slovenském Martině. Své služby 
vypověděla motorka KTM. Naštěstí sto metrů před sloven-
ským Harley klubem. Manželky a přítelkyně čekaly výpravu 
na hranicích, aniž by něco klukům řekly. Když se dozvě-
děly, že nastaly komplikace, vyjely rovnou za nimi. „Ťukám 
SMSku a najednou slyším známé: Čau. Odpovídám čau 
a píšu dál. Až po chvíli mi došlo, komu odpovídám,” usmívá 
se Jindřich Zimola. KTM jela zbytek cesty na vozíku, ale na 
kraji Chvalíkovic ji zařadili k ostatním. Ke Golemovi dojeli 
všichni na dvou kolech.

OSOBNOSTI

Expedice Aral Tour 2008

Kazachstánská
expedice
Roman Birklen, Radek Schneider, Martin Kern, Jindřich 
Zimola a Radim Herudek. Nejmladšímu je osmadvacet, nej-
staršímu třiačtyřicet. Většinou spolumajitelé nejrůznějších 
firem od stavařské po tiskárnu. Jako skupina se dali dohro-
mady před šesti lety. Na příští rok plánují další výpravu, 
jedním z horkých kandidátů je Mongolsko.
Kazachstán, který zčásti projeli, patří mezi nejrozlehlejší 

země světa. Je 34krát větší než Česká republika a z hle-
diska plochy je největším vnitrozemským státem. Je dlouhý 
asi jako cesta mezi Paříží a Moskvou. Země je však velmi 
řídce osídlena. Žije zde 15 milionů lidí, což znamená 6 osob 
na kilometr čtvereční. Jsou zde tři obrovská jezera: Kas-
pické moře, Aralské jezero a Balchaž. Země má obrovské 
zásoby nerostného bohatství.
Aralské jezero je více než 400 kilometrů dlouhé. Slané 
jezero postupně vysychá. V současné době je původní jed-
nolitá vodní plocha rozpadlá na části. Na osudu jezera se 
podepsali socialističtí plánovači, kteří radikálně omezili pří-
toky, aby se pomocí zavlažovacích kanálů mohla pěstovat 
bavlna. Tu dnes ničí sůl rozprášená z vysychajícího jezera.

Foto: členové výpravy Aral Tour 2008
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Teplé letní dny lidem ve 
městě opět zpříjemní 

festival Opavské kulturní léto. 
Pestrý kulturní program začíná 
19. června. Veškeré akce se 
odehrají na Dolním náměstí 
a v červnu si přijdou na své 
především milovníci kvalitní 
hudby. 

„Opavské kulturní léto bude slavnostně 
zahájeno 19. června v 19 hodin v kos-
tele svatého Václava vystoupením kon-
certního kytarového virtuosa Lubomíra 
Brabce,” uvedla Monika Štěpánková 

z kanceláře primátora. Lubomír Bra-
bec patří k nejvýznamnějším koncertním 
kytaristům současnosti. Zajímavostí je, 
že začínal jako houslista a ke kytaře se 
dostal až ve svých třinácti letech.

Vstupenky na zahájení Opavského kul-
turního léta získáte v předprodeji za 
150 korun, na místě bude vstupné 200 
korun. Lístky prodává Městské infor-
mační centrum a Sluna Opava už od 
16. května.

Druhé červnové vystoupení je věnováno 
populární hudbě, 26. června vystoupí 

na Dolním náměstí šumperská kapela 
O5&Radeček. Její singl Praha stál v roce 
2004 řadu týdnů v čele hitparád, stala 
se z něj druhá nejhranější skladba roku 
a odstartoval raketový úspěch kapely. 
Vstup na vystoupení kapely je zdarma.

Pestrý program Opavského kulturního 
léta pokračuje i o prázdninách a festival 
končí až 31. srpna. Opavané se kromě 
hudebních vystoupení mohou těšit mimo 
jiné i na divadelní představení. Podrobný 
program Opavského kulturního léta 
v obou prázdninových měsících přinese 
příští číslo Hlásky.

Začíná další Opavské kulturní léto

Vítáním letního slunovratu 
nekomerčními hudebními 

akcemi s mezinárodní účastí 
si v Opavě již podesáté 
připomínáme Evropský svátek 
hudby či Den hudebníků. 
V Opavě proběhnou v rámci 
ESH tři akce. Mezi nimi 
bude i společný koncert 
Scholy Gregoriany Pragensis 
a japonských buddhistických 
mnichů.

První z koncertů se uskuteční pod širým 
nebem v prostoru sádrovcového jezera, 
kdy zde v pátek 20. června od 18 
hodin zahrají zajímaví zahraniční hosté. 
S projektem punk folku s nádechem 
australské hudby se představí švéd-
ský zpěvák, kytarista a hráč na didgeri-
doo Lars Wallin, s dávkou energického 
funku nás potěší polská skupina Funk 4 
Fun z partnerského města Ratiboře, na 
temnou hudební strunu zahrají němečtí 
přestavitelé gothic rocku Bionic Angel. 
Opavskou hudební scénu budou zastu-
povat Expedice Apalucha a další kapely. 
Na akci je vstup zdarma a v případě 
nepříznivého počasí se koncerty pře-
sunou do Music clubu č. 13 na Krnov-
ské ulici. 

Další dvě hudební lahůdky, tentokráte 
z oblasti duchovní hudby, jsou připra-
veny na úterý 24. a středu 25. června. 
V kostele sv. Václava se můžeme setkat 
s velmi netradičním hudebním projek-
tem, jakým je koncert světově uzná-
vaného pražského souboru vedeného 
Davidem Ebenem – Scholy Gregoriany 
Pragensis a souboru japonských bud-
dhistických mnichů Gyosan – ryū Ten-
dai Shōmyō. „Koncert s názvem „Blízká 
setkání zdáli” nám umožní naslouchat 
dialogu gregoriánského chorálu a bud-
dhistických liturgických zpěvů,” upo-
zornil dramaturg městských kulturních 

akcí Petr Rotrekl. O den později je při-
praven koncert pro milovníky varhanní 
hudby v kostele sv. Ducha. Český a slo-
venský rozhlas zde uskuteční veřejnou 
nahrávku koncertu mladé slovenské 
interpretky Daniely Belancové v rámci 
projektu Československé varhany. 

Svátek hudby se rozšířil do světa v roce 
1981 z Francie a podporuje myšlenku 
jednotné kulturní Evropy a porozumění 
mezi národy bez ohledu na jazykové 
a demografické bariéry. „Hudba je pro 
tento úkol nejspolehlivějším a nejkrás-
nějším jazykem,” říká Petr Rotrekl.

Evropský svátek hudby uvítá slunovrat
Mezi nejzajíma-
vější červnové 
koncerty bude 
patřit společné 
vystoupení Scholy 
Gregoriany Pragen-
sis a buddhis-
tických mnichů 
Gyosan – ryū 
Tendai Shōmyō.

Foto: archiv 
Scholy Gregoriany 
Pragensis

Výstava o Mexiku podpoří Fond 
ohrožených dětí. V rámci cyklu 
Nebuďme lhostejní připravil pro 
letošní rok Model Obaly výstavu 
Předkolumbovské Mexiko. Výstava 
proběhne v kostele sv. Václava od 2. 
do 13. června a otevřeno bude vždy 
od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. 
Na výstavě uvidíte pět metrů vyso-
kou Kukulkánovu pyramidu, stovky 
kaktusů, rostlin kukuřice, travin 
a palem, desítky výstavních vit-
rín s exponáty, řadu informačních 
panelů s velkoplošnými prosvíce-
nými fotografiemi mexických pamá-
tek, multimediální kiosky s filmy 

o Mexiku a další zajímavosti. Ještě 
před touto výstavou vyrobil Model 6 
tisíc puzzlí na téma Mexiko. Výtěžek 
z jejich prodeje firma doplní dalšími 
financemi z vlastních zdrojů a předá 
jej Fondu ohrožených dětí. 
Festival 13 podpoří boj proti kri-
minalitě mladistvých. Účastníci 
dvoudenního festivalu regionálních 
kapel chtějí věnovat výtěžek na pre-
venci kriminality mladistvých. Fes-
tival začíná 13. června v 17 hodin 
na venkovním pódiu za Music clu-
bem č. 13. V průběhu večera se 
představí živý round’n’round under-
ground z Opavy, Kolo kolo mlýn-

ský, trashmetalová skupina Insane, 
uskupení Ladě a rockový Sonyk Bel. 
Od 22. hodiny se rozjede v klubu 
d’n’b, jehož tahouny budou dj Pixie 
(oceněn jako nejlepší český dj) 
a dj Suki (Praha). Sobotní program 
zahájí od 16 hodin talentovaní opav-
ští mladíci s názvem Pan Tau, pokra-
čovat budou hardcoroví Helpness, 
Windy, pražští pop-indie Niceland 
a opavský dekadentně rozevlátý 
KOFE-IN. V klubu pak ještě zahrají 
Sakumprask z Karviné a ostrav-
ská punk’n’rollová legenda Degra-
dace. Vstupné na oba dva dny stojí 
v předprodeji 100 korun.
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Program koncertu, který bude 
několikrát v červenci tohoto 

roku proveden v Japonsku, si 
mohou Opavané poslechnout 
23. června v sedm večer v sále 
Církevní konzervatoře. Jádrem 
programu je houslová, písňová 
a operní tvorba Bedřicha Smetany 
doplněná houslovou sonátou 
Mozartovou. Koncerty v Japonsku 
předcházejí zájezdu Slezského 
divadla do Japonska na podzim 
roku 2009 s operami Yuzuru 
a Dalibor a souvisejí s ním.

„Slezské divadlo jede na podzim 
roku 2009 s operami Yuzuru a Dali-

bor do Japonska a tento koncert patří 
k tomu. Program je nazván Pocta 
Bedřichu Smetanovi a jeho smyslem 
je v Japonsku představit i jeho méně 
známá díla,” řekl dirigent Jan Sní-
til. Diváci uslyší Smetanovo dílo v po-
dání houslisty Matěje Poláška, stu-
denta pražské AMU, pěvkyně Kataríny 
Vovkové, profesorky opavské Církevní 
konzervatoře, a klavíristky Masako 
Nakajima, která se věnuje sólové 
a komorní koncertní činnosti v Japon-
sku i v České republice.

„Koncert má v Opavě premiéru a v Ja-
ponsku bude mít v červenci tohoto 
roku několik repríz, aby připravil půdu 

pro zájezd divadla. Japonci znají jen 
Smetanova nejznámější díla, napří-
klad Mou vlast, tak jim chceme Bedři-
cha Smetanu představit více,” dodává 
Jan Snítil.

Po loňské české premiéře japon-
ské opery Yuzuru ve Slezském diva-
dle, která byla prvním provedením 
této opery nejaponskými umělci v ja-
ponštině v Evropě, a prokázala tak 
schopnosti českých a slovenských 
umělců interpretovat pro ně nezvyklé 
dílo, koncert nabízí mimo jiné mož-
nost porovnání schopností japonské 
klavíristky interpretovat dílo Smeta-
novo.

Smetanovský koncert putuje
z Opavy do Japonska

První prázdninové dny budou 
v Opavě patřit velké živé 

fantasy hře. Každý zájemce se 
může proměnit v příslušníka 
některé ze šesti ras a zúčastnit 
se otevřené války mezi světem 
Lidí a Elfů. Hrát se bude 
pouze v noci od 30. června do 
5. července. Podobná akce se 
v Opavě odehraje poprvé.

„Na začátku si každý zvolí, jakou 
postavu bude hrát. Hraje se bez scé-

náře, hráči sami v rámci své postavy 
vytvářejí příběh, a až během hry si 
každý vybere, jestli bude plnit úkoly 
nebo třeba bojovat proti ostatním,” při-
bližuje princip hry organizátor František 
Janoušek. Za každý splněný úkol hráči 
získají zkušenostní body a na konci 
bude vyhodnocen i nejlepší hráč.

Hrát se bude v Opavě a nejbližším 
okolí. Účastníci se musí předem zare-
gistrovat na webových stránkách 
www.hellbourne.cz.tl a zvolit si zde 

postavu, kterou chtějí představovat. 
Najdou zde i podrobné informace o celé 
akci. Minimální věk pro účast ve fan-
tasy hře je šestnáct let. Pro zájemce 
bude k dispozici ubytování v tělocvičně 
ZŠ Husova.

Organizátoři už dnes plánují i pokračo-
vání hry. „Další by měla být jen víken-
dová, pravděpodobně někdy v listo-
padu. Bude navazovat na to, co hráči 
teď na začátku prázdnin vymyslí,” dopl-
nil František Janoušek.

Do městských ulic se vydají Elfové

Deset dnů plných hudby zažije 
letos od počátku června 

zámek v Hradci nad Moravicí. 
Mezinárodní interpretační soutěž 
a festival Beethovenův Hradec 
má totiž před sebou další ročník. 

Letošní, už sedmačtyřicátý ročník bude 
poprvé ověřovat novou strategii sou-
těžních podmínek. V čem je jiná? Po 
zrušení věkových kategorií se nyní sou-
těž otevírá všem studentům středních 
a vysokých uměleckých škol bez věko-
vého limitu. „Věřili jsme, že úprava 
soutěžních podmínek přiláká ve větší 
míře studenty z mnoha koutů světa. 
A skutečně, od 7. do 12. června bude 
na zámku v Hradci nad Moravicí soutě-
žit téměř sedmdesát mladých violon-
cellistů a violistů z Běloruska, Bulhar-
ska, České republiky, Francie, Gruzie, 
Jižní Koreje, Kanady, Lotyšska, Nizo-
zemska, Polska, Portugalska, Sloven-

ska, Švýcarska a Velké Británie,” řekl 
organizátor festivalu Petr Hanousek. 
„Beethovenka se tedy ještě zřetel-
něji stane místem pro tolik potřebná 
mezinárodní setkání a doufejme, že 
se nejen pro mladé hudebníky stane 
jakousi oázou či ostrovem hudby,” 
dodal Petr Hanousek.

Hudební festival, který vlastně vzniku 
soutěže předcházel a dnes opět tvoří 
páteř Beethovenova Hradce, počítá 
s prezentací mladých autorů, kteří zís-
kali nejlepší hodnocení ve skladatelské 
soutěži, i dalších talentovaných dětí, 
které se zúčastní Dílny pro nejmladší 
skladatele. Žáci základních uměleckých 
škol z našeho kraje připomenou svým 
koncertem 180. výročí úmrtí Franze 
Schuberta, samozřejmě se představí 
také laureáti minulých ročníků Beetho-
venova Hradce – violista Ivan Palovič 
ze Slovenska a cellista Štěpán Švestka, 

který je mimo jiné i držitelem světo-
vého rekordu v rychlosti hry skladby 
Let čmeláka od Rimského-Korsakova. 
„Čeká nás však i vystoupení špičkových 
profesionálních souborů. Třeba Guar-
neri trio Praha patří ke komorním těle-
sům proslulým v celé Evropě a jejich 
Beethovenovský večer jistě bude víta-
nou lahůdkou pro všechny abonentky 
opavského koncertního cyklu,” zve Petr 
Hanousek. 

Na Hradec budou vypraveny autobusy 
s odjezdy v 18.30 a 19 hodin. Některé 
z koncertů navíc proběhnou v blízkém 
okolí zámku, třeba v kostele v Raduni či 
v minoritském klášteře v Opavě. Čtvr-
teční koncert vítězů navíc bude natáčen 
rozhlasem i televizí. Podrobný program 
Beethovenova Hradce naleznete v kul-
turním kalendáři v tomto čísle Hlásky. 
Všechny milovníky krásné hudby 
srdečně zveme.

Beethovenův Hradec po sedmačtyřicáté
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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  2+1 os.vl., SLEVA 1 250 000,- Kč
Opava-Předměstí  2+1 os.vl., rekon. 1 560 000,- Kč
Opava-Předměstí  3+1 dr,  dobrá cena 1 400 000,- Kč
Opava-Město  2+kk, podíl.,cihl. SLEVA 1 880 000,- Kč
Opava-Kateřinky  3+1 os.vl. 1 665 000,- Kč
Opava-Kateřinky  3+1 os.vl. SLEVA 1 480 000,- Kč
Opava-Kateřinky  3+1 dr., část.rekonstr. 1 850 000,- Kč
Opava-Kateřinky  3+1 dr. rekonstruovaný 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
Žimrovice 4+1 dr., SLEVA 1 150 000,- Kč

� Renovace dveří
 a schodišť
� Nové kuchyně
 a vestavěné skříně
 na míru
� Pokládka podlah
� Jedinečné
 stropní podhledy

TELEFONUJTE ZDARMA 800 800 040

Opava, Masarykova 39 (naproti hlavní pošty)
Tel.: 553 716 153, 774 242 618

www.portas-ostrava.cz

Jednička na renovace v Evropě
DVEŘE, ZÁRUBNĚ, SCHODIŠTĚ
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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

MITSUBISHI
TOSHIBA
LG
DAIKIN
MIDEA

Newrope_hlaska_91x64.indd 1 4/22/08 8:50:20 AM
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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 5990 Kč*
*  V ceně 

nejsou zahrnuty 
povinné příplatky.

AX_OPAVA_91_64.indd 1 7.5.2008 13:01:11
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  2. 6. 10.00 POPELKA školy – M
  3. 6. 10.00 SUGAR školy – M
  4. 6.  10.00 LAKOMEC školy – Č
  5. 6. 19.00 TESTOSTERON mimo – K
  6. 6. 18.00 NATĚRAČ uz. předst. – K
  7. 6. 19.00 LAKOMEC mimo – Č
  8. 6. 14.00 O LÍNÝCH STRAŠIDLECH. 
 16.30 Hostuje Divadlo Šumperk. mimo – P
10. 6. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P
11. 6. 10.00 POPELKA školy – M
11. 6. 19.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKU sk. 2 
12. 6. 10.00 POPELKA školy – M
13. 6. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU sk. 3 – O
14. 6. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. 7 – Č 
15. 6. 19.00 SUGAR mimo – M
16. 6. 10.00 NATĚRAČ školy – Č
17. 6. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. 5 – Č
18. 6. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
19. 6. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 9 – Č
20. 6. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. 4 – Č
21. 6. 10.00 MY FAIR LADY sk. D – M
22. 6. 19.00 MY FAIR LADY sk. P – M
23. 6. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
24. 6. 19.00 MY FAIR LADY sk. 1 – M
25. 6. 10.00 NAŠI FURIANTI školy – Č
25. 6. 19.00 ČEKEJ DO TMY sk. 2 – Č
26. 6. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA sk. 6 – O
27. 6. 19.00 MY FAIR LADY sk. 3 – M
29. 6. 19.00 TRUBADÚR. Slavnostní představení 

k ukončení sezony. mimo – O

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

KINO MÍR
  2. 6. – 3. 6.  20.00 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE 
   – tragikomedie USA
  3. 6., 5. 6.  18.00  LOVCI DRAKŮ 
   – animovaný rodinný film v českém znění
  4. 6.  18.00 LOVCI DRAKŮ
  20.00 LOVCI DRAKŮ
  5. 6., 8. 6. 20.00 SUPERHRDINA – akční komedie USA 
  6. 6., 7. 6. 18.00 SUPERHRDINA  
  20.00  SUPERHRDINA
  9. 6. – 11. 6. 20.00 HRANICE SMRTI – horor USA
12. 6.  18.00 U MĚ DOBRÝ – česká komedie
  20.00  U MĚ DOBRÝ
13. 6. – 15. 6. 20.00 U MĚ DOBRÝ 
16. 6. – 18. 6. 20.00 BLÁZNOVO ZLATO 
   – akční dobrodružný film USA
16. 6. – 18. 6. 18.00  KRONIKA RODU SPIDERVICKŮ 
   – fantastický rodinný dobrodružný film
19. 6. – 22. 6. 20.00 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ 
   – česká letní milostná romance
20. 6. – 22. 6. 18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
   – česká pohádka
23. 6. – 25. 6. 20.00 KARAMAZOVI 
   – originální adaptace Dostojevského
24. 6. – 25. 6. 18.00 WINX CLUB – VÝPRAVA DO 
   ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
   – rodinný animovaný film 
26. 6. – 29. 6. 18.00 BOBULE – česká letní komedie
  20.00 BOBULE

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
  2. 6. 17.30 DECH (Jižní Korea, 2007, režie Kim Ki-duk). 

Komorní drama o životních vyděděncích pohledem 
jednoho z nejoriginálnějších režisérů současnosti. 

  9. 6. 17.30 ČAS (Jižní Korea, Japonsko, 2006, režie Kim Ki-
-duk). Honba za věčným mládím a krásou prostřed-
nictvím plastické chirurgie už není jen záležitostí 
celebrit showbyznysu, ale také běžné populace.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
  6. 6. 19.30 S BEETHOVENEM DO HUDEBNÍHO NEBE. 

V rámci Mezinárodní interpretační soutěže a festi-
valu Beethovenův Hradec vystoupí světově uzná-
vaný soubor Guarneri trio Praha ve složení Ivan 
Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle a Marek 
Jerie – violoncello. X. abonentní koncert SMO a SUV 

Talent. Zámek Hradec nad Moravicí. Odjezdy auto-
busů v 18.30 a 19 h. z Dolního náměstí a po kon-
certu zpět.

20. 6. 18.00 EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY – SÁDRÁK 2008.
  Vystoupí: Lars Wallin (Švédsko)– zpěv, kytara, 

didgeridoo, Bionic Angel (Německo) – gothic rock, 
Funk 4 Fun (Polsko), Expedice Apalucha (Opava) 
a další. Pořádá SMO a Agentura A. Production M. 
Žižlavského. (V případě nepříznivého počasí Music 
club č. 13, Krnovská ul.). Vstup zdarma.

24. 6. 20.00 BLÍZKÉ HLASY Z DÁLI – SCHOLA GREGORIANA 
PRAGENSIS A GYOSAN-RYŪ TENDAI SHŌMYŌ 
(JAPONSKO). Unikátní hudební projekt známého 
pražského souboru vedeného Davidem Ebenem 
a japonského souboru buddhistických mnichů. 
Pořádá SMO v kostele sv. Václava.

25. 6. 19.00 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – DANIELA 
BELANCOVÁ – VARHANY. Koncert mladé sloven-
ské interpretky. Program: F. Couperin, G. Muffat, 
J.S. Bach, W. A. Mozart. Veřejná nahrávka Českého 
a Slovenského rozhlasu v rámci projektu Českoslo-
venské varhany. Pořádá SMO v kostele sv. Ducha.

OPAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2008 – 19. 6.–31. 8.
Pořádá statutární město Opava ve spolupráci se společností FEST 
PROMOTION, s.r.o. Bohatý kulturní program se bude konat na Dol-
ním náměstí.
19. 6. 19.00 ZÁHÁJENÍ OKL – koncertní virtuos L. Brabec. Kos-

tel sv. Václava.
26. 6. 19.00 05&RADEČEK. Dolní náměstí.

BEETHOVENŮV HRADEC
47. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE A FES-
TIVALU. Pořádá Sdružení pro umění a výchovu Talent ve spolupráci 
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě, SMO a dal-
šími institucemi, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a dal-
ších sponzorů.
  5. 6. 18.30 MÁME RÁDI MODERNU aneb Mladí hudebníci 

a hosté hrají díla vzniklá v XX. a XXI. století. Velká 
dvorana Červeného zámku, Hradec n. Mor.

  6. 6. 10.00 HRADECKÁ HUDEBNÍ HOSTINA I aneb To nej-
lepší z 5. ročníku národní skladatelské soutěže žáků 
ZUŠ. Velká dvorana Červeného zámku, Hradec n. 
Mor.

  6. 6. 19.30 S BEETHOVENEM DO HUDEBNÍHO NEBE aneb 
Beethovenova klavírní tria v podání Guarneri trio 
Prague. Velká dvorana Červeného zámku, Hradec n. 
Mor.

  8. 6. 17.30 RADUŇSKÉ INTERMEZZO aneb Dechové kvinteto 
4 + 1 uvádí klasiku i modernu. Kostel Nejsvětější 
trojice v Raduni.

  9. 6. 19.00 NÁVRAT LAUREÁTŮ aneb Koncert vítězů 43. a 44. 
ročníku BH. Sněmovní sál minoritského kláštera.

12. 6. 18.30 HRADECKÁ HUDEBNÍ HOSTINA II aneb To nej-
lepší z letošní mezinárodní interpretační soutěže. 
Velká dvorana Červeného zámku, Hradec n. Mor.

13. 6. 10.00 SCHUBERTIÁDA aneb Přehlídka sólistů a souborů 
 11.30 ZUŠ ke 180. výročí úmrtí skladatele. Velká dvorana 
  Červeného zámku, Hradec n. Mor.
13. 6. 18.30 NOVÁ HUDBA Z BRNA aneb Lektoři 3. dílny pro 

nejmladší skladatele se představují. Velká dvorana 
Červeného zámku, Hradec n. Mor.

15. 6. 11.00 HRADECKÁ HUDEBNÍ HOSTINA III aneb To nej-
lepší ze 3. dílny pro nejmladší skladatele. Velká 
dvorana Červeného zámku, Hradec n. Mor.

SOUTĚŽ – violoncello 7.–9. 6., viola 10.–12. 6. v zámku Hradec nad 
Moravicí.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, katerina.gelna-
rova@opava-city.cz, www.opava-city.cz/komunitni-planovani, nutné 
předem ohlásit účast
  2. 6.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov penzion pro důchodce, 

Rolnická 24. 
  2. 6. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Fond ohrože-

ných dětí, Zacpalova 27. 
  3. 6.  8.30 PÉČE O DĚTI A RODINU. Magistrát města Opavy, 

Horní náměstí 69. 
  3. 6. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI 

PROBLÉMY. Magistrát města Opavy, Horní náměs-
tí 69. 

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 
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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.
14. 6. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 9. 6. v MIC
28. 6. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 23. 6. v MIC

VÝSTAVY
DOSTAVBA PROSTORU MASAŘSKÁ–HOLUBÍ–LAZEBNICKÁ 
V OPAVĚ – VÝSTAVA NÁVRHŮ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE. 
Zahájení výstavy 2. 6. v 17 h. Obecní dům. Výstava potrvá do 22. 6. 
Otevřeno každý den od 11 do 18 h. Přijďte se zapojit do hlasování 
občanů o nejzajímavější návrh. Pořádá SMO a OKO.
DOTEKY MOTÝLÍCH KŘÍDEL – výstava paličkované krajky, pořádá 
Klub paličkářek při OB Bohuslavice. Galerie kaplička, Háj ve Slezsku. 
Vernisáž 6. 6. v 17 h., 7.–8. 6. od 9 do 19 h.
OLGA IVANOVNA BĚLSKAJA – Pohádky pro malé i velké, kombi-
novaná technika – kresba, malba. Galerie Librex, Ostrožná 33. 3. – 
30. 6. 
„ITA” – výstava opavské výtvarné skupiny R. Herrmanna, Z. Pav-
líčkové a R. Tošenovského a jejich hosta T. Flaume. Výstava obrazů 
a keramických objektů. Na vernisáži vystoupí V. Holan s kytarou. 
Gotická síň minoritského kláštera. Vernisáž 4. 6. v 17 h., potrvá do 
27. 6. (Po, Út 10–16 h.).
VÝSTAVA CELOROČNÍCH PRACÍ studentů kurzu akademické 
kresby a malby. Na podzim pokračuje třetí řada kurzů pro dospělé 
a mládež. Kurzy pod vedením M. Botsin. Galerie U Jakoba, Dolní 
náměstí 11. Od 3. do 10. 6.

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 Mu-
zea 1. 
ZDENĚK MILER DĚTEM ANEB HRY S ILUSTRACEMI Z. MILERA. 
Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 12. 6.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V PROMĚNÁCH ČASU 1958–2008. 
Výstavní síň AND.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – Svědec-
tví minulosti (materiály k historii města Opavy nalezené v průběhu 
oprav městské věže v roce 1961). Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Od 3. do 30. 6.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavi-
lon AND.
ROK 1968. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Vernisáž 26. 6. 
v 17 h.
SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ aneb Chytré hlavičky z Čech, Moravy 
a Slezska. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Zahájení interak-
tivní výstavy 19. 6. 
FERDIŠ DUŠA A KNIŽNÍ KULTURA. Památník Petra Bezruče, 
Ostrožná 35.
ZA KRÁSOU MOTÝLÍCH KŘÍDEL. Výstava živých motýlů ve skle-
níku AND.
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější rostlina světa (minivýstava). 
Výstavní síň – skleník AND.
ROK SE ZVÍŘATY. Přednáška z cyklu Roční období v přírodě – Léto, 
prezentace Power Point – M. Gajdošík. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. 24. 6. v 17 h.
O CHOVU A GENETICE U ANDULEK. Přednáška a beseda s L. Gro-
dou, posuzovatelem v chovu exotického ptactva a kanárů, mistrem 
světa i Evropy v chovu výstavních andulek. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. 7. 6. od 9 do 10.30 h.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BOTANICKÝCH ZAHRAD k 50. 
výročí Arboreta Nový Dvůr (18.–19. 6. Hradec nad Moravicí, Arbore-
tum Nový Dvůr).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  8. 6.  7.00 ZOO WROCLAW. Výlet do největší zoologické 

zahrady v Polsku. Odjezd v 7 h. z parkoviště u Hy-
pernovy. Info: 553 623 276, 774 181 560, kamil.
vajda@seznam.cz.

16. 6.  TURNAJ V MINIHÁZENÉ. Pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. 
Info: 553 623 276, 774 181 560, sport@svcopava.
cz, p. Vajda. 

26. 6. – 29. 6.  BOSNA 2008. Splutí vybraných úseků řek 
Vrba, Una, Mrežnica. Přihlášky do 16. 6. Info: 
553 623 276, voda@svcopava.cz, p. Beneš. 

LOUTKOVÉ DIVADLO
Středisko pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, 
předprodej vstupenek Sluna
  1. 6. 10.00 a 16.00 PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM. 

Hraje Divadlo Koráb Brno, pro děti od 4 

let. Mimořádně v LD (pokud bude pěkné 
počasí, hraje se na zahradě vedle LD).

  4. 6. 19.00 PEČENĚ Z JEDNOROŽCE. Divadlo poezie 
– na motivy básní L. Soldána. DS náměstí 
Osvoboditelů č. p. 14 LD SVČ, pro mládež 
a dospělé. 

  5. 6. a 19. 6.    19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE... DS Siesta 
LD SVČ, pro mládež a dospělé.

  8. 6. 11.00 a 15.00 OTESÁNEK. DS Štěk LD SVČ, pro děti od 4 
let. U Bílé věže zámku Hradec nad Moravicí.

LETNÍ KAŠPAŘENÍ – ukončení divadelní sezony LD SVČ Opava
14. 6. 16.00 1 X 7 POHÁDEK. Veršované pohádky F. 

Hrubína pro nejmenší. OPAL LD SVČ. Horní 
náměstí.

15. 6. 10.00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Zábavný 
pochod pro rodiče s dětmi – Mariánské 
louky v Hradci n. Mor. Start od 10 do 11 h. 
od hotelu Belária. Vystoupení kejklířů na 
chůdách – Divadlo Studna Praha. V případě 
deště se pochod nekoná a představení se 
uskuteční v LD SVČ Opava ve 14 h.

15. 6. 14.00 PRINC JAROMIL. Divadlo Studna Praha. 
Nádvoří Červeného zámku v Hradci n. Mor.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
  5. 6. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují žáci uč. L. 

Majnušové (klavír) a uč. Z. Machurové (zpěv). Kon-
certní sál školy.

13. 6. 16.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují žáci uč. R. 
Godovské (klavír). Koncertní sál školy.

15. 6. 19.30 SLAVNOSTNÍ KONCERT TAMAR VALLEY MALE 
VOICE CHOIR (ANGLIE) a dětského pěveckého 
sboru Jeřabinka. Umělecký vedoucí a sbormistr: R. 
Cole a J. Lokaj, klavír: J. Lokajová. Sněmovní sál 
minoritského kláštera.

29. 6. 10.00 PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHES-
TRU ZUŠ V. KÁLIKA. Vedoucí: P. Bouček. Ptačí 
vrch.

MARIANUM – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, Opava
21. 6. 9.00, 9.45, PROHLÍDKY TERAPEUTICKÝCH DÍLEN,
 10.30  některých bytů a celého areálu, průvodci 

budou sami obyvatelé.
21. 6. od 10.00 SEZNÁMENÍ zájemců ředitelem se sou-

časným stavem i s předpokládaným rozvo-
jem sociálních služeb v Marianu. Sál Mari-
ana.

21. 6. od 13.00 SPOLEČENSKÉ HRY pro účastníky, sou-
těže, závody.

21. 6. 13.00–19.00 HUDEBNÍ SKUPINY zahrají a zazpívají 
populární a gospelovou hudbu.

21. 6 od 15.00 OPÉKÁNÍ špekáčků, káva, nealko.

ČESKO-NĚMECKÉ DNY V OPAVĚ – 7.–14. 6.
pořádá Slezský německý svaz, Horovo náměstí 2, Opava, tel.: 
553 719 494, sdv.troppau@email.cz, www.slezskynemecky-
svaz.estranky.cz
  7. 6. 14.00 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti a mládež – 

netradiční sportovní disciplíny. Sportovní hřiště na 
Fügnerově ulici.

12. 6. 15.00 PÓDIOVÁ DISKUZE – přednáší spisovatelka S. 
Schuster-Schmah. Setkávací středisko SNS, Horovo 
nám. 2.

13. 6. 15.30 KULTURNÍ SETKÁNÍ SLEZSKÝCH NĚMECKÝCH 
SVAZŮ. Skvělá zábava, program. Sál Na Rybníčku.

14. 6. 15.00 VZPOMÍNKOVÁ AKCE S PRŮVODEM na Městském 
hřbitově, kladení věnce a uctění památky padlých ve 
válce. V 17 h. budou Česko-německé dny zakončeny 
slavnostní děkovnou mší svatou v německém jazyce 
v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.
cz, www.konzervator.cz
11. 6. 17.00 VARHANNÍ KONCERT KONZERVATOŘE 

ČESKÉ BUDĚJOVICE. MDKPB.
19. 6. 18.00 KONCERT VARHANNÍHO ODDĚLENÍ 

CKO. MDKPB. 

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 553 666 019, www.cafe-evzen.cz
  5. 6. 20.00 SOŇA PAVELKOVÁ – koncert finalistky SuperStar.
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  7. 6. 20.00 KŘEST NOVÉ KNIHY VYDAVATELSTVÍ PERPLEX
19. 6. 20.00 BANDA BAND – ostravská partička.
21. 6. 20.00 NABOO – večírek plný výborných hitů.
24. 6. 20.00 GARY ROSTOCK – akustický koncert.

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, elimopa-
va@elimopava.cz, www.elimopava.cz
TENSING OPAVA – moderní pěvecký sbor s kapelou, drama-
tem a tancem. Út: 17–19 h., Mendelovo gymnázium. Info: J. Folta, 
775 938 076, opava.tensing.cz. 
KLUB SLUNÍČKO pro rodiče na MD a jejich děti. Út, Pá: 9–12 h., 
tělocvična, kavárna, internet. Pá: 9.30 h. anglické čtvrthodinky pro 
maminky s miminky s rodilou mluvčí. Poslední klub 20. 6. Info: B. 
Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na MD – Út, Pá: 9–12 h. V rámci 
klubu Sluníčko. Info: B. Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – Po, St, Čt: 
10–13 h. Info: J. Weberová, 775 938 072.
KURZY KERAMIKY – Út: děti 15.30–17 h., dospělí 17.30–19.30 h. 
Poslední hodina – 10. 6. Info: B. Lesáková, 775 591 985.
AWANA – křesťanský klub pro děti 2.–7. tříd ZŠ. Info: A. Kubíč-
ková, 775 938 073.
SPORTOVNÍ KROUŽKY – floorbal pro děti ze ZŠ, Po: 14.30–16 h. 
Capoeira – Po: 17.30–19 h., Čt: 16.30–18 h. 
KLUBKO – klub pro děti 7–13 let, Po–Pá: 14–17 h. Odpoledne plné 
her v Klubku. Info: M. Šmejkalová, 775 938 077.
MOTOUZ – nízkoprahový klub pro mládež 13–19 let. Cent-
rum Elim, Rolnická 21A. Po, St, Pá: 14–18 h. Info: R. Tillová, 
775 938 075. 
LEGAL – nízkoprahový klub pro mládež 15–22 let. Hradecká 16. 
Út, Čt: 14–19 h., Ne: 16–18 h., Pá: 16.30–18 h. 
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – nabízí a koordinuje práci zájem-
cům o dobrovolnictví. Po: 13–15 h., Út: 9–15 h., St, Čt, Pá: 9–16 
h. Základní školení pro zájemce o dobrovolnictví – 5. 6. v 16 h. 
Centrum Elim, Rolnická 21A. Info: A. Kubíčková, 775 938 073.
INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE – Po, St: 11–18 h., Út, Čt, 
Pá: 10–16 h. Poskytujeme prodej slevových karet ISIC, ITIC, 
ALIVE. Info: J. Weberová, 775 938 072.
BEZPLATNÁ ANONYMNÍ PORADNA – Psycholog – Po: 15–17 h., 
Út: 16–18 h., St: 16–19 h. Právník – na objednání, St: 10–12, 19–
20 h. Sociální pracovnice – Út, Čt: 8–16 h. Poskytujeme krizové 
ubytování pouze obětem domácího násilí. Info: M. Šmejkalová, 
775 938 077. 

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  3. 6.  OPAVSKÝ ÁMOS – semifinále ankety.
  4. 6.  8.00 ZASEDÁNÍ OZDM v zasedací místnosti rady města. 
18. 6.  OPAVSKÝ ÁMOS – finále ankety.
28. 6. – 5. 7.  LÉTO PRO MLADÉ RODINY

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S. – KLUB MODRÁ KOČKA
17. listopadu 6, Opava 6, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia@cz, 
www.eurotopia.cz
KLUB KOŤÁTKO – klub pro děti od 5 do 7 let. Po–Čt: 12.30–15 h. 
Info: M. Dostál, 774 063 618.
KLUB MODRÁ KOČKA – nízkoprahové zařízení pro děti do 15ti 
let. Hradecká 16. Po, Út, Čt: 14–18 h. Info: J. Chmelařová, 
774 883 619, modra_kocka@seznam.cz.
  2. 6. 15.00 ŠPERKY – tvořivý ateliér.
10. 6. 15.00 ŽELVÍ NOHA – výtvarný ateliér.
16. 6. 16.00 ČAJOVNA S MODROU KOČKOU 

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 
  6. 6., 13. 6. 17.00 ZÁKON LÁSKY – společné studium Bible.
  3. 6., 10. 6., 18.00 ANGLIČTINA – otevřené kurzy angličtiny 
18. 6., 24. 6.  pro začátečníky i pokročilé. 
  CASD, Olomoucká 51. 
11. 6. 17.00 CELULITIDA, OPALOVÁNÍ A PÉČE O PO-

KOŽKU JAKO CELEK. Přednáší D. a K. 
Tomášovi.

14. 6. 15.00 7. DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA – příběhy, pís-
ničky, povídání a kamarád Kos.

15. 6. 10.00 PSTRUŽÍ FARMA – výlet Klubu zdraví. Sraz 
v 10 h. u rehabilitačního ústavu v Chuchelné.

17. 6. 17.30 OSOBNÍ PŘÍBĚH S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU. Přednáší V. Hitzgerová.

25. 6. 19.00 TRENDY LÍČENÍ LÉTO 08. Přednáší J. 
Pořízková, nutná rezervace: 602 722 266.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club-Holos (každý Pá, So – 
mini disco klub).
10. 6. 19.00 FILMOVÝ Q-KLUB – „Smrt v Benátkách” – Itálie/

1971.
HOLOS CENTRUM
14. 6. – 15. 6. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního trau-

matu na náš život. Grofovy matrice. Vede M. Hrabá-
nek. Střední zdravotnická škola.

30. 6. – 6. 7. ZDRAVÍ VE MNĚ – ZDRAVÍ V NÁS – sebepozná-
vací seminář pro rodiče, děti, jednotlivce, partner-
ské dvojice. Na programu: holotropní dýchání, bioe-
nergetika, muzikoterapie, arteterapie, dílny, výlety, 
prázdniny na větrném mlýně v Hlavnici u Opavy. 

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvori-
vadilna@holos.cz.
16. 6. 19.00  ŠPERKY – výroba smaltovaných a korálkových 

šperků.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. „Zahradní slavnost” – 
27. 6. v 16 h. před Střední zdravotnickou školou, Dvořákovy sady 
2. Na programu ukázky tanečního umění žáků TŠ, opékání buřtů, 
občerstvení, atrakce.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
11. 6.  MRAMOROVÁNÍ – předváděcí akce na pro-

dejně.
12. 6. 15.00–18.00 KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ konturo-

vou technikou. Namalujte si šátek a k tomu si 
vyzkoušíte mačkanou techniku na hedvábné 
šále. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
10. 6. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící matky.
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  3. 6. 15.00–18.00 JAK SI PEJSEK ROZTRHL KAŤATA
10. 6. 15.00–18.00 O TŘECH PRASÁTKÁCH
17. 6.  15.00–18.00 O KRTEČKOVI
24. 6. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA MYLI PODLAHU
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.
ZAČÍNÁ INDIÁNSKÉ LÉTO – cvičení pro děti od 1 do 4 let, navlé-
kání korálků, plazení a dovádění v prérii od Po do Pá, od 3. měsíců 
do 1 roku v Po, Út, Čt.
PLAVECKÉ KURZY: LÉTO S VODOU – Hotel Belaria, Hradec n. Mor. 
4. 6. – 16. 7. St, 10. 6. – 15. 7. Út, pro děti od 10. měsíců do 4 let, 
AB Squash Cetrum, Fügnerova 52 6. 6. – 18. 7. Pá, Po, pro děti od 6. 
měsíců do 1 roku.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109
2., 9.,  10.00–11.00 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
16., 23., 30. 6. Klubovna SZdP.
3., 10., 16.30–17.30 CVIČENÍ PRO KARDIAKY
17., 24. 6. ZŠ Ruská.
4., 11.,   9.00–11.00 KLUB
18., 25. 6. Klubovna SZdP.
7. 6.   9.00 DĚTSKÝ DEN
28. 6.  Areál U Chovatelů.
7., 21.,   9.00–11.30 ŠACHOVÝ KLUB. Klubovna SZdP.
19. 6.   7.30 VÝLET. Jeseník. 
20. 6.   DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH. Štěpán-

kovice.
26. 6.   9.00–17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Centrum pro ZP, 

Liptovská 21.
27. 6. 16.00 SVATOJÁNSKÝ VEČÍREK. Zemědělská a. s.
28. 6. – 5. 7. REKONDIČNÍ POBYT. Chata Svoboda, 

Ostravice.

KURZY
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání. 10. 6. 
v 15.30–18 h., nutná rezervace předem. LRC Englišova 526.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 11. 6., 16–17 h. Pro maminky s dětmi 
v náručí a pro těhulky. Tel.: 723 391 163, Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 11. 6., 17–18 h. Valečkova 16, MC Oasa.
OKRESNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO pro žáky ZŠ, pořádá Český 
Červený kříž od 12. do 17. 7. Pro ty, kteří mají zájem o studium 
na střední zdravotnické škole. Absolventi získají základní zdra-
votnické znalosti, které využijí při budoucím studiu na SZŠ. Info: 
553 734 480, 607 185 762.
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PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  1. 6., 23. 6.  LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení B. 

Gröninga. Přihlášky a info: 553 734 117, 
732 518 025, www.bruno-groening.org. Men-
delovo gymnázium, vchod dvorem, poslední 
dveře vpravo.

  3. 6. 16.00–18.00 PŘEDNÁŠKA O PORUCHÁCH PŘÍJMU 
POTRAVY skupiny studentů SGO v rámci pro-
jektu HELP P3. Součástí bude i ukázka škol-
ních prostor, ve kterých je nainstalována 
výstava. Slezské gymnázium, učebna 148, 
přízemí.

  4. 6. 18.30 PROČ TU JSEM? – setkání vaší ženské duše 
s astrologií, astromódou a aurarelax techni-
kami. Vede P. Černá. Minoritský klášter – malý 
sál. Nutná rezervace: 721 928 721.

  5. 6.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astro-
log E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. 
Lékařská astrologie, poradenství. Objednávky 
osobně nebo na tel.: 732 256 115.

  5. 6., 12. 6., 18.00 JAK ZVLÁDAT PŘÍČINY STRESU. Přednášky
19. 6., 26. 6.  v akademii Benefit, ul. Komárovská 9. Rezer-

vace: 603 429 461.
  9. 6. 15.00 OČIMA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA 

OPAVU – beseda s D. Halátkem. Pořádá 
StOpa, Klub důchodců, Masarykova tř. 25.

11. 6. 18.30 UZDRAVENÍ NADPŘIROZENOU MOCÍ – 
sugesce, nebo skutečnost? Přednáška, info: 
777 821 514, cesarea@cesarea.cz. Křesťanské 
centrum Cesarea, Olomoucká 24, 1. patro.

18. 6. 17.30 O LÁSCE, VZTAZÍCH, SEBEÚCTĚ, ODPUŠ-
TĚNÍ A LÉČENÍ – přednášky Z. „Zibby” 
Ellera. Zibby žil léta mezi severoamerickými 
Mohykány, učil se jejich kultuře, víře a léčení. 
Dnes působí jako Spiritual man s posláním sta-
vět mosty mezi kulturami. Info: 732 257 946, 
732 511 213, prodejna.radost@seznam.cz, 
www.radost-opava.eu. Prodejna Radost, Horní 
nám. 61. 

23. 6. 15.00 JIŘÍ GILL – PÍSEŇ O ŘECE (III. díl) – Řeka 
stárne. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. 
Pořádá StOpa.

24. 6. 18.30 CO MI LÉTO PŘINESE? – prožitkový večer 
pro ženy a dívky, které chtějí využít astrologii. 
Vede P. Černá. Minoritský klášter – malý sál. 
Nutná rezervace: 721 928 721.

26. 6. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Asociace 
fyzioregenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Kon-
takt: M. Nováková, 737 473 226, www.vedo-
misrdce.cz.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  5. 6. 19.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL OPAVSKÉHO AMA-

DEA LUKÁŠE VONDRÁČKA. Zazní jeho prove-
dení skladby světových mistrů: Beethoven, Scho-
pin, Grieg, Čajkovskij, Rachmaninov, Popper. Host: 
P. Špaček, violoncellista, loňský vítěz Concertina 
di Praga. Pořádá Um. ag. K. Kostera. Sněmovní sál 
minoritského kláštera.

14. 6. 14.30 MORAVSKÁ OSMA – dechovka, koncert. Kino Mír. 
Pořádá ag. MAZEL-M. Masařík. 

15. 6. 15.00 CHCI DÍKY TOBĚ VZDÁT – koncert komárovského 
chrámového pěveckého sboru CANTATE DOMINO. 
Sbor řídí V. Foltýnová, na varhany doprovází M. 
Kubánková. Centrum sv. Kláry v Hrabyni v kapli 
rehabilitačního ústavu.

18. 6. 10.00 SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VĚDECKÝCH RAD 
A AKADEMICKÝCH SENÁTŮ. Udělení čestných 
vědeckých hodností doctor honoris causa profeso-
rovi P. Hájkovi a akademiku G. Pãunovi (Rumun-
sko). Doktorské přednášky oceněných, vystoupení 
Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity. 
Pořádá rektorát SU. Univerzitní aula Na Rybníč-
ku 1.

23. 6. 17.30 NORSKÝ A OPAVSKÝ TENSING – společný kon-
cert norského tensingu z Lömmedalenu a Tensingu 
Opava. Tensing je moderní pěvecký sbor s kapelou, 
dramatem a tancem a je pro všechny pohodové lidi, 
kteří si rádi zazpívají. Předprodej: Kino Mír, Centrum 
Elim. Kino Mír.

27. 6. 18.30 SPOLEČNÁ VĚC 2008 – koncert. T. Pfeiffer roze-
zní Vodnářský zvon, nástroj starý řadu století. Poslu-
chači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, 
které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale 
léčí i naše tělo. Předprodej Sluna, info: 553 712 319, 
www.dub.cz. Kostel sv. Václava.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabow-
ling.cz, www.raketabowling.cz
  1. 6. 10.00 BOWLINGOVÝ TURNAJ K MDD pro děti od 5 do 

15-ti let. Ceny pro všechny děti.
  6. 6. 20.00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY NABOO BAND 

k poslechu a tanci s hity světových hvězd.
  8. 6. 10.00 KRAMNÝ CUP – otevřený bowlingový turnaj jednot-

livců. V rámci turnajové série RAKETA cup 2008.
ME VE FOTBALE – všechny zápasy na velkoplošné projekci pro 100 
hostů. Při každém zápasu českého týmu proběhne v poločase loso-
vání o ceny + tipovací soutěž.
 7. 6. 18.00 ME VE FOTBALE na projekci Švýcarsko – ČR.
11. 6. 18.00 ME VE FOTBALE na projekci Portugalsko – ČR.
15. 6. 20.45 ME VE FOTBALE na projekci Turecko – ČR.
19., 20.,  20.45 1., 2., 3., 4. ČTVRTFINÁLE ME VE FOTBALE 
21., 22. 6.  na projekci.
25.,  20.45 1., 2. SEMIFINÁLE ME VE FOTBALE 
26. 6.  na projekci.
29. 6. 20.45 FINÁLE ME VE FOTBALE na projekci.

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
14. 6.  SPORTTOUR – STŘELBA – vzduchová pistole, do 

soutěže 6 x 5 ran (16. soutěž). Prezentace do 8.35 
h. Střelnice Okresního mysliveckého svazu Latarna.

21. 6.  SPORTTOUR – IN-LINE BRUSLENÍ – muži 
6–9 km, ženy 4–6 km (17. soutěž). Prezentace do 
8.35 h. Ulice Na Horní hrázi, Opava-Kylešovice.

27. 6.  SPORTTOUR – CYKLISTIKA – silniční časovka (18. 
soutěž). Prezentace do 16.35 h. Arboretum Nový 
Dvůr.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  5. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE POHÁRU ROZHLASU staršího 

žactva (8.–9. třída ZŠ), Tyršův stadion.
  6. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE POHÁRU ROZHLASU mladšího 

žactva (6.–7. třída ZŠ).
11. 6.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE POHÁRU ROZHLASU mladšího 

i staršího žactva. Tyršův stadion.
19. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ATLETICKÉHO TROJBOJE 2. 

a 3. tříd ZŠ. ZŠ Englišova.
23. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ZÁVODU VŠESTRANNOSTI 

staršího žactva. ZŠ B. Němcové, Tyršův stadion.
24. 6.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ZÁVODU VŠESTRANNOSTI 

mladšího žactva. ZŠ B. Němcové, Tyršův stadion. 

SPORTOVNÍ AKCE
13. ROČNÍK BĚHU O NEJRYCHLEJŠÍHO OPAVÁKA – 4. 6. v 16 
h., Tyršův stadion, pořádá oddíl atletiky TJ Slezan Opava. V 16 h. 
začínají děti do 2 let, pak budou kategorie do 4 let a dále po 2 letech 
až do kategorie do 18-ti let, na závěr jsou vypsány kategorie dospě-
lých. Přihlášky na místě od 15.30 h. Info: 775 228 404.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, www.sportper-
fekt.cz. SPORT PERFEKT, Na Rybníčku 56: Cvičení pro seniory – St: 
9.45–10.40 h. Dětský aerobic 7–11 let – Po, St: 15.30–16.25 h. Dět-
ský aerobic 4–6 let – Út: 15.30–16.25 h. Břišní tance pro dívky od 7 
let – Čt: 16.30–17.25 h. Flexi-bar – posilování zad, břicha a pánev-
ního 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: 18.35–19.30 h. Pila-
tes – 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: 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: 17.30–18.25 h., St, Ne: 8.30–9.25 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: Step interval – Po: 18.30–
19.25 h., Út: 16.30–17.25 h., Pá: 17.30–18.25 h.
DRAPS SPORT CENTRUM OPAVA, Provaznická 5 (areál bývalé Opa-
vie), tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. 3x squash, 2x badmin-
ton, stolní tenis, bar s příjemným posezením. Otevřeno denně 8–24 h. 
CYKLISTICKÁ 24 HODINOVKA – 7.–8. 6. Pořádá Montana Brno TK, 
„24 hodinovka” na kolech na Třech Studních na Vysočině. Přihlášky 
a info: www.volny.cz/montanatk, montanatk@volny.cz, 545 212 387. 
OBLASTNÍ SOUTĚŽ TAEKWON-DO ITF – 14. 6. od 9.30 h. Exhi-
biční boje 13–14 h. Přijďte se podívat na boje nejlepších taekwon-
distů Moravy a Slezska. Tyršův stadion. Posoutěžní párty pro 
taekwondisty a přátele školy proběhne ve 20 h. v Caffe Bar Melodie, 
Na Valech 5.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají ozna-
movatelé akcí.



2323

Hláska •••••••

Pomůcka:
Eos,
ETB,
oak

Krok
stranou

Souro-
zenec

Anglicky
„dub”

Iniciály
fotbalisty
Slončíka

Vrch nad
Běle-

hradem

Peruánská
metropole

Otázka
při sázce Předložka Telefo-

novat
2. DÍL

TAJENKY

Kód
etiopského

birru

Doktor
(ve zkr.)

Výčnělek
(nos) Plody

Oděv
cvičenců

Gogolův
pseudonym Dohromady

(mírně
zastarale)1. DÍL

TAJENKY

Kráska

Pevn. ob-
klop. vodou
Zvířecí po-
kryv těla

Říční
korýš

Osamo-
ceno

Ústní
závazek

Slovenská
předložka

Spláchnout
vodou Pokladny Hudební

skupina

Obrněný
transpor-
tér (zkr.)

Zásobníky
na obilí Jeřáb SPZ

Berouna
Epická
báseň

Africká
antilopa Úder

Střecha
klobouku

Konzervace
organických

tekutin
Koník

Bývalý
název
našich

žvýkaček

Úporný
plevel Lest Asijský

panovník
Indiáni Vyjmout

z pochvyUmělý
člověk

Český herec
(Pelíšky)

Začátek
závodu

Zápisy
o úředním

jednání

Sejmout

Severský 
mořský pták

Planetka
č. 221

1000 kg
(sloven.)

Rod trop.
mravenců

Dětský
pozdrav

Žal Výkon
fotbalisty

Zavaře-
nina

Značka
decibelu

Tečky Pevná 
semknutá 
společnost

Svit

Název
hlásky „h”

SPZ Velkého
KrtíšePředložka

Výrobky
z rákosí

Střešní
řemeslníci

Čekat Představený
kláštera Záchvěv

Vážení čtenáři, pokud vyluštíte naši červnovou křížovku, 
tak se dozvíte nejen závěr předprázdninové anekdoty, ale 
můžete vyhrát i zajímavé ceny. Tři vylosovaní od nás obdrží 
novou čepici s kšiltem a šňůrku na mobil s logem Opavy. 
Správné znění tajenky nám zašlete do 16. června. Tajenku 
posílejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: 
hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete odevzdat 
i na podatelně magistrátu. V tajence červnového sudoku 
naleznete název obce nedaleko Opavy, ve které se nachází 
zámek.

Text k červnové křížovce: Před blížícími se prázdninami 
se podíváme za dětmi na venkovský dvůr k babičce, kde si 
dva uličníci užívají své volno mezi domácími zvířátky. Brat-
říček se vysmívá své sestře: „Leonko, jak je to možné, že 
mě Voříšek ještě nekousnul a tebe už dvakrát?” (Odpověď 
sestry se dozvíte z tajenky křížovky).

Text k sudoku s tajenkou: Západně od Opavy v obci… 
(tajenka) se nalézá pohledný jednopatrový zámek. Byl 
postaven v 80. letech 17. století v barokním slohu Neuhau-
seny, počátkem 19. století upraven klasicisticky. Střední 
část zámku je dvoupatrová, v průčelí zdobena trojúhelným 
štítem, na hřebeni střechy je drobná věžička. V současné 
době zámek slouží školským účelům. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval 
číslice 1 až 9. Tajenku na podbarvených políčkách odhalíme 
tak, že za čísla 1, 2, … 9 dosadíme písmena: C, O, T, S, Ě, 
I, Ř, B, E. Tajenku čteme po řádcích.

Správné znění tajenky májové křížovky zní: Je zbytečné 
tahat střevo do lesa. Publikaci o historii Slezského divadla 
si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito opavští výherci: 
Anna Špičková, Ludmila Procházková a Jaromír Špiller. 
Řešení květnového sudoku s tajenkou je: 38186 5279462 
= POTOK RADUŇKA.
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6 1 8

5 9 6

3
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6 2 9

9 3 4

Křížovka, sudoku
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SPORT

Po třech sezonách 
strávených ve druhé lize se 

opavský basketbal vrací mezi 
českou elitu. Zcela zaplněné 
ochozy ve staré basketbalové 
hale na Mařádkově ulici 
pomohly mužstvu udělat 
rozhodující třetí krok 
k postupu do první ligy. „Byla 
to parádní atmosféra, která 
připomínala naše dřívější 
souboje o titul,” zářil po 
závěrečném finálovém utkání 
kapitán BK Petr Czudek.

Opavští se rvali o vysněný postup už 
loni. V pátém a rozhodujícím zápasu 
finálové série ale podlehli soupeři 
z Kolína a čekala je další druholigová 
sezona. Tentokrát se k nim obrátila 
štěstěna laskavější tváří. Pražský Sokol 
nedokázal vyhrát tři zápasy za sebou 
a sérii otočit. Pro pamětníky a diváky 
dřívějších zápasů musel být pátý finá-
lový zápas příjemným a nostalgickým 
návratem v čase: vyprodaná hala, 
bouřlivá divácká kulisa v těsné blízkosti 
palubovky, věrný žlutý kotel pod prv-
ním košem a závěrečné mexické vlny. 

Mužstvo bude nyní - před nadcházející 
sezonou - posilovat, aby mohlo hrát 
ve vyšší soutěži důstojnou roli. „Uvě-
domujeme si, že potřebujeme posílit. 
Chtěli bychom hráče na pozici 4 a 5, 
tedy většího a menšího pivota, a také 
střílející křídlo. Máme vytipovaných 
několik jmen z naší soutěže a koncem 
června pojedeme na kemp amerických 
hráčů,” uvedl manažer BK Dušan Ště-
nička. Většina hráčů, kteří vybojovali 
postup, v týmu dále zůstává. „Hraje se 
44 zápasů a bude důležité mít dosta-
tek hráčů,” dodal Štěnička.
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Basketbalisté se po třech letech vrací do NBL


