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Školáci natočili cenné dokumenty
Školáci ze ZŠ Boženy Němcové natočili dva cenné 
dokumenty, a to o knězi Josefu Veselém a váleč-
ném letci Antonínu Zelenkovi (na snímku). S do-
kumentem o Antonínu Zelenkovi skončili druzí 
v celostátní dokumentaristické soutěži. strana 6

Plovárna získala cenu poroty
Opavská plovárna získala cenu odborné poroty 
v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje. 
Další úspěchy posbírali opavští architekti za 
stavby rodinných domů.
 strana 5

Z baletky vyrostla taekwondistka
Lucie Zedková vybojovala na červnovém mis-
trovství Evropy v Taekwon-Du několik zlatých 
medailí a jako kapitánka dovedla k obrovskému 
úspěchu český reprezentační tým. strany 12 a 13

Začalo Opavské kulturní léto
Letošní prázdninový festival Opavské kulturní 
léto nabídne návštěvníkům více než dvacet růz-
norodých koncertů. Na snímku Lubomír Brabec, 
který festival zahájil. strany 8 a 9

Opavští atleti splnili olympijské 
limity
Dva mladí a známí opavští atleti Jakub Holuša 
(na snímku vlevo) a Jan Kudlička splnili B-limity 
na olympiádu. Kromě nich by mohl dostat šanci 
i opavský odchovanec Lukáš Milo. strana 24

Tisíce návštěvníků na dětském dni
Den s hasiči, strážníky, draky, piráty či exotic-
kými zvířaty prožily více než tři tisícovky dětí.

 strana 14
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V červnu schválilo zastupitelstvo závěrečný účet města. 
Město loni hospodařilo s přebytkem, který je vyšší než 72 
milionů korun. Tyto peníze jsme ihned vložili do letošního 
rozpočtu. Chtěli bychom je využít především na inves-
tiční akce a přípravu investičních akcí. Další část přebytku 
využijí technické služby, část putuje do kulturní sféry 
a část do sportu.

Červen a červenec jsou měsíce, kdy vrcholí práce na 
integrovaném plánu našeho města. V červenci se sejdou 
zastupitelé, aby rozhodli o jeho dalším osudu. V praxi 
jde o to, že se pokusíme získat několik set milionů korun 
z fondů Evropské unie na stavby, které by oživily naše 
město. Naděje na získání těchto peněz jsou poměrně 
reálné. Už na podzim budeme vědět, v jaké míře se 
práce zúročila.

V této době se intenzivně zabýváme otázkou, jak stano-
vit daň z nemovitosti na území města. Od tohoto roku 
je stanovení daně v naší kompetenci. V současné době 
se daň v jednotlivých částech města značně liší. Chtěli 
bychom daň sjednotit, protože radnice se snaží poskyto-
vat své služby všem lidem stejně. O dani rozhodne čer-
vencové zastupitelstvo.

Na červnovém zastupitelstvu město stvrdilo záměr, že 
převezme do svého vlastnictví zhruba dvě desítky hrobů 
na Městském hřbitově. Tyto hroby jsou spjaty s histo-
ricky významnými jmény v dějinách města. Město se 
bude o tyto hroby starat jako o cennou součást svých 
dějin.

Rád bych ještě krátce zmínil, že jsme si nedávno mohli 
připomenout, jak zdařilá byla loňská rekonstrukce opav-
ské plovárny. V soutěži Stavba roku Moravskoslezského 
kraje byla plovárna oceněna cenou odborné poroty.

Už potřetí za sebou se na radnici snažíme oživit prázdni-
nové měsíce a dění v centru města. Lidem, kteří budou 
trávit letní dny v Opavě, nabízíme řadu kulturních pořadů 
v rámci Opavského kulturního léta. Na Dolním náměstí 
přivítáme písničkáře Pavla Dobeše či Jiřího Schmitzera. 
Největší akcí bude srpnový koncert Pražského výběru, 
kterým si připomeneme, že před čtyřiceti lety vtrhly do 
naší země vojska pěti států Varšavské smlouvy, a zahá-
jily tak údobí tvrdé komunistické normalizace.

Sportovní hodiny odpočítávající čas do olympiády hlasitě 
tikají. Gratulujeme opavským atletům, kteří mají šanci 

na olympiádu jet. Takzvané 
B-limity už splnili tyčkař 
Jan Kudlička a běžec Jakub 
Holuša. Poslední dobou se 
velmi dobře daří i opavským 
taekwondistům. Medaile 
a ocenění z republikových 
a evropských klání stále při-
bývají. Velkou zásluhu má na 
tom i mistryně Evropy Lucie 
Zedková. 

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Město získá staré hrobky
Tato stará a cenná hrobka Schaffer-Grauer patří 
k těm, o které se bude v budoucnosti starat město. 
Zastupitelé totiž schválili převod některých význam-
ných hrobek a hrobů na Městském hřbitově na 
město.
 strana 4
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AKTUALITY

Město hospodařilo se
sedmdesátimilionovým přebytkem

Téměř 72 milionů korun 
ušetřilo město v loňském 

roce. Hospodářský přebytek 
zapojili zastupitelé do letošního 
rozpočtu. Celý závěrečný 
účet města schválili na svém 
červnovém zasedání.

„Kromě kladného hospodářského 
výsledku je také důležité, že všechny 
příspěvkové organizace města hospo-
dařily vyrovnaně nebo s přebytkem. 
Zvláště bych upozornil na Slezské diva-
dlo, které hospodařilo se ziskem,” kon-
statoval primátor Zbyněk Stanjura.

Sedmdesátimilionový přebytek město 
rozdělí tak, že více než polovinu financí 
bude směřovat do investičních akcí, 
deset milionů korun půjde na údržbu 
majetku prostřednictvím technických 
služeb, deset milionů je na městské 
dotace. Část peněz jde na kulturu a část 
na sport.

Celkové příjmy včetně financování (bez 

fondů) dosáhly výše 1.330,43 mil. Kč. 
Běžné výdaje dosáhly výše 1.020,73 
mil. Kč, kapitálové výdaje dosáhly výše 
318,08 mil. Kč. Přezkum hospoda-
ření města za rok 2007 provedla firma 
Danepo s.r.o. a její výrok zněl: bez 
výhrad.

Podle závěrečného účtu dosáhly sdí-
lené daně a ostatní daňové příjmy výše 
téměř 680 milionů korun. Druhou nej-
větší položkou v příjmech byly dotace, 
které město loni získalo. Dotace dosáhly 
téměř 390 milionu korun. Velký podíl 
v dotacích se ale skládá z peněz, které 
musí radnice vydat na sociální dávky. 
Například na dávky sociální péče pro 
staré občany musí město vyčlenit téměř 
156 milionů korun.

Kapitálové příjmy, které představují pří-
jmy z prodejů nemovitého majetku, 
zejména pozemků a domů, dosáhly 
necelých 70 milionů korun. Nedaňové 
příjmy (třída 2) dosáhly necelých 230 
milionů, což je oproti roku 2006 navý-

šení zhruba o 165 mil. Kč. Vyšším pří-
jmům pomohl pronájem pozemků od 
městských lesů, splátka dopravního 
podniku za pomoc města při nákupu 
duobusů a odvody příspěvkových orga-
nizací. 

Mezi kladné změny oproti rozpočtu 
z roku 2006 patří hospodaření Slez-
ského divadla. Divadlo v čele s novým 
ředitelem Jindřichem Paskerem vyká-
zalo zisk více než milion korun. Potě-
šující je i zpráva auditora, který hos-
podaření divadla kontroloval. „Ověřili 
jsme přiloženou účetní závěrku příspěv-
kové organizace Slezské divadlo Opava, 
tj. rozvahu k 31. 12. 2007, výkaz 
zisků a ztráty za období od 1. 1. 2007 
do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých 
významných účetních metod. Podle 
našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi-
nanční situace příspěvkové organizace 
Slezské divadlo Opava,” konstatoval 
auditor Ondřej Pomněn.

Radnice bude pečovat o historické hrobky

Opava žádá stát o převod 
dvaceti cenných historických 

hrobek a hrobů, které jsou na 
Městském hřbitově. Město by o ně 
chtělo samo pečovat, protože jsou 
důležitou součástí místní historie. 

Vybrané dvě desítky hrobek a hrobů už 
nejsou v dobrém stavu. Nemají-li být 
nenávratně ztraceny, potřebují opravu. 
„Z dvaceti hrobek jsou tři v havarijním 
stavu, ostatní by strpěly odklad,” konsta-
toval tajemník MMO Tomáš Elis. „Zámě-
rem města je tyto hrobky a hroby opra-
vit a začlenit je do seznamu významných 

míst a připomenout tak významná jména 
opavské historie,” dodal tajemník.

V seznamu figuruje například dvojhrobka 
rodiny Gessnerů, tedy předků opavské 
rodačky Joy Adamsonové, hrobka pol-
ního maršála Böhm-Ermolliho, opav-
ského purkmistra Martina Woytecha von 
Wilfesta a další. Pokud se převod zdaří, 
plánuje město výrobu turistické mapky, 
podle které by si mohli návštěvníci hřbi-
tova cenné památky projít. 

Kromě zmíněného seznamu má radnice 
zájem ještě o záchranu nejvýraznější 

hrobky na hřbitově v Kateřinkách. Jde 
o hrobku stavitelské rodiny Migliarina, 
která budovala v Opavě protipovodňová 
opatření. O této hrobce jedná město se 
státem zvlášť.

Odhadované náklady na opravu hro-
bek na Městském hřbitově jsou zhruba 
7 milionů korun. Nejnákladnější by byla 
oprava hrobky Schaffer-Grauer, která je 
jednou z nejcennějších a nejvýraznějších 
na hřbitově. Oprava hrobky rodiny Mig-
liarina by vyšla až na dva miliony korun. 
Město hrobky opraví z vlastních zdrojů či 
z případných dotací.

Město chystá výstavbu bezbariérových zastávek

Opavská radnice bude 
pokračovat v důkladné 

rekonstrukci některých 
vytížených zastávek městské 
hromadné dopravy. Po jejich 
opravě by mělo být nastupování 
příjemnější a jednodušší, 
zejména pro lidi s pohybovými 
potížemi. 

Městu se podařilo získat většinu financí 
potřebných na opravu z dotace. V po-
lovině června schválil výbor Státního 
fondu dopravní infrastruktury Opavě 
finanční příspěvek z rozpočtu SFDI 

na akci Bezbariérové zastávky MHD 
v Opavě – III. etapa (v rámci Programu 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy a je-
jího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace).

„Cílem této investiční akce je prostřed-
nictvím technických opatření upravit 
zastávky městské hromadné dopravy 
pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace na území města 
Opavy. Projekt bude realizován ve spo-
lupráci s Městským dopravním podni-
kem Opava (MDPO) a s Centrem pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského 

kraje, detašovaným pracovištěm Opava, 
které zastupuje osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace na dotče-
ném území,” uvedl Martin Dostál z oddě-
lení rozvoje města.

V rámci této investice budou realizo-
vány úpravy těchto zastávek MHD: 
Hypernova, Těšínská (Tesco), Vrchní 
(Billa), U Cukrovaru, Partyzánská, 
Otická, Mařádkova. Celkové náklady 
projektu dosáhnou výše 3,1 milionu 
korun. Příspěvek 
z rozpočtu SFDI činí 
2 001 tis. Kč.
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Zastupitelé rozhodnou o dani 
z nemovitosti. Opavské zastupitele 
čeká důležité zasedání. 15. července 
od 9 hodin budou jednat o integrova-
ném plánu města, díky kterému by 
mohla Opava získat několik set mili-
onů korun na investiční výstavbu. 
Kromě toho je čeká rozhodnutí, v jaké 
výši a v jaké podobě stanovit daň 
z nemovitosti. Podle předběžných jed-
nání by chtěla radnice sjednotit dopo-
sud rozdílné tarify tak, aby byla pro 
celou Opavu jednotná daň.
Zastupitelé zrušili dotace na 
kolaudaci jednotek. Opavští zastu-
pitelé zrušili přidělování dotací na 
nové zkolaudované bytové jednotky. 
Město těmito dotacemi podporo-
valo rozvoj bydlení ve městě. Vedení 
města nyní uvažuje o jiné formě pod-
pory výstavby rodinných a bytových 
domů například formou přípravy uce-
lených území.
Strážníci zachraňovali spoutaného 
muže. Jeden z nejdramatičtějších 
letošních zásahů provedli v polovině 
června opavští strážníci. 17. června 
v devět hodin večer zavolala na linku 
městské policie žena z věžáku na 
Zámeckém okruhu, že slyší ze třetího 
patra volání o pomoc. Trojice stráž-
níků Lukáš Kleiber, Radim Scholz a Ja-
kub Kovacs vyrazila ihned na místo. 
Jeden ze strážníků se pokusil vyrazit 
dveře. Když se vyražení nedařilo, pře-
lezli strážníci do bytu přes sousední 

balkón. V bytě našli muže, který byl 
svázaný do kozelce silonovou šňůrou. 
Muž byl celý od krve, na zádech měl 
několik bodných ran. Strážníci poskytli 
muži první pomoc, ihned přivolali 
záchranku a policii, které případ pře-
dali. Policii se ještě téhož dne podařilo 
pachatele chytit. Napadený muž útok 
přežil. Napadený byl zrakově posti-
žený a podle jeho výpovědi jej neče-
kaně napadl přítel, se kterým sledo-
val televizi. Pachatel měl vzít peníze 
a utéct. Teď mu hrozí 12 let vězení. 
Opavské školky mají zatím dosta-
tečnou kapacitu. Zatímco některá 
města a obce se potýkají s nedo-
statkem míst v mateřských školách, 
Opava má zatím dostatečnou a vel-
kou rezervu. Podle údajů z letošního 
zápisu by mohly školky i v případě 
přijetí odmítnutých žáků ještě bez 
potíží přijmout zhruba sto dětí. Školky 
mohou v současné době přijmout 
2 078 dětí. V loňském roce je navště-
vovalo 1 814 dětí. Více než čtvrtina 
rodičů přijatých dětí měla letos zájem 
o půldenní docházku nebo o docházku 
pěti dnů v měsíci. Necelé tři čtvrtiny 
rodičů žádaly o plnou docházku svých 
dětí.
Provoz MHD během prázdnin. 
Během letních prázdnin budou na 
některých linkách MHD omezeny 
počty spojů. Z autobusových linek 
to jsou 211, 212, 215, 216, 219, pro 
ostatní linky platí současný jízdní 

řád. Jízdní řády trolejbusových linek 
se nemění, pouze upozorňujeme, že 
linky 202, 204 a 205 nejsou v této 
době provozovány. Omezení dopravy 
v období od 1. července do 31. srpna 
se týká pouze pracovních dnů, víken-
dový jízdní řád zůstává stejný.
Dny evropského dědictví 2008. 
Letošní téma Dnů evropského dědic-
tví (EHD) je „Památky v krajině a kra-
jina jako památka”. V sobotu 13. září 
budou otevřeny tyto památky: Zem-
ský archiv, Slezský ústav, Kostel sv. 
Alžběty, Kaple Božského Srdce – 
Marianum, Kaple sv. Kříže – Švéd-
ská kaple, městské koupaliště, Měst-
ský hřbitov – židovská část, Památník 
čs. opevnění a armády v Opavě-Milos-
tovicích, Arboretum Nový Dvůr. Sou-
částí EHD bude i výstavka v Zemském 
archivu a Slezském ústavu. Vstup do 
památek bude zdarma, kromě pev-
nosti v Milostovicích. Podrobnější pro-
gram bude k dispozici v Městském 
informačním centru a na www.opa-
va-city.cz v průběhu srpna a poté 
v zářijové Hlásce. Od 1. září budou 
v Městském informačním centru vydá-
vány časové vstupenky na jednotlivé 
vstupy u vybraných památek.
Jak dopadly architektonické 
návrhy. Od konce června najdete na 
webových stránkách města informaci 
o hlasování návštěvníků na výstavě 
arch. návrhů vnitrobloku Masařská–
Holubí.
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Plovárna získala ocenění v soutěži Stavba roku

Oprava opavské plovárny si zís-
kala uznání architektonických 

odborníků. V soutěži Stavba roku 
Moravskoslezského kraje obdr-
žela jako jediná stavba v kraji 
Cenu poroty mající jinou zvláštní 
hodnotu.

Město nechalo plovárnu opravit prostřed-

nictvím technických služeb v průběhu loň-
ského roku. Plovárna získala atmosféru 
z doby svého vzniku, tedy z třicátých let 
minulého století. V rámci opravy byl po 
mnoha letech obnoven malý altán u vel-
kých bazénů.

„Hodnocení probíhalo ve dvou kolech. 
V prvním jsme vycházeli z dokumentace 
a všech podkladů, které jsme měli k dis-
pozici a vybrali jsme maximálně v každé 
kategorii pět staveb. Tyto stavby jsme 
pak poctivě navštívili a mohu s potěšením 
říci, že se porota vždy většinově shodla,” 
uvedl předseda poroty Milan Balabán. 

Kromě plovárny získali ocenění i další 
architekti spjati s Opavou. Čestné uznání 
v kategorii rodinných domů a Cenu laické 
poroty získal David Wittassek za projekt 

rodinného domu kapitána opavského bas-
ketbalového týmu Petra Czudka a jeho 
ženy Radky. Tomáš Bindr kategorii rodin-
ných domů dokonce vyhrál, a to s projek-
tem domu ve Chvalíkovicích. Na snímcích 
jsou postupně všichni ocenění zmíněných 
staveb. Zleva: David Wittassek, tým podí-
lející se na rekonstrukci plovárny a Tomáš 
Bindr (vlevo).

Foto: Jan Šindler
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Na devítidenní přírodovědnou 
exkurzi do Monaka 

a okolí vyrazila v polovině 
června skupina středoškoláků 
z Mendelova gymnázia. 
Účastnili se workshopů ve 
vědecké laboratoři a řady 
přírodovědeckých výprav. Na 
podzim gymnázium na oplátku 
přivítá monacké studenty.

Studenty pozval do Monaka Denise Alle-
mand, profesor z Univerzity Nice-Sophia 

Antipolis, člen Evropské akademie vědců 
a ředitel Centre Scientifique v Mo-
naku, a také střední škola Etablissement 
FA.NB v Monaku. „Kontakt jsme navázali 
během ekologické exkurze do Monaka 
a jižní Francie v minulém roce,” uvedla 
učitelka biologie Blažena Gebauerová.

Studenti navštívili Oceánografické 
muzeum, zúčastnili se workshopů ve 
výzkumných laboratořích Muzea korálů, 
pod vedením profesora Allemanda pod-
nikli mineralogický průzkum a prů-

zkum fauny a flory Azurového pobřeží 
a Horní Provence, a to včetně exkurze 
do kaňonu Verdon. „Byli jsme také při-
jati v partnerské střední škole, kde pro 
nás byly připraveny aktivity na sezná-
mení se se způsobem výuky v monacké 
škole a historií Monackého knížectví. 
Navštívili jsme i knížecí palác,” sdělila 
Gebauerová.

Vzhledem k tomu, že šlo o pobyt 
výměnný, budou opavští letos na pod-
zim hostit své monacké protějšky.

Navázali spolupráci s muzeem v Monaku

Skupina jedenácti školáků ze 
ZŠ Boženy Němcové natočila 

dokumenty o dvou významných 
opavských osobnostech: 
válečném letci Antonínu 
Zelenkovi a knězi Josefu 
Veselém. Oba dokumenty byly 
oceněny v soutěži ministerstva 
obrany Bojovníci proti totalitě 
pohledem dětí.

Audiodokument pod názvem Poslední let 
Antonína Zelenky obsadil v nabité sou-
těži druhé místo. Videodokument Poe-
zie za mřížemi, který vypráví příběh 

o katolickém knězi, básníkovi a spisova-
teli Josefu Veselém, ohodnotila porota 
jako nejlepší. Soutěž měla velmi pres-
tižní charakter a podíleli se na ní Čes-
koslovenská obec legionářská, Nadační 
fond československých legií, Sdružení 
válečných veteránů, Konfederace poli-
tických vězňů, Svaz pomocných tech-
nických praporů, Český rozhlas a Česká 
televize. „Smyslem celého projektu bylo 
přiblížit mladé generaci diktaturu a to-
talitní moc komunistického období naší 
země a na konkrétních osudech lidí z da-
ného regionu vykreslit možná nebez-
pečí a křivdy totalitní vlády,” uvedla ředi-
telka ZŠ Boženy Němcové Ivana Lexová. 
„Škola se soutěže zúčastnila jako jediná 
v Moravskoslezském kraji a přihlásila se 
do projektu v rámci možnosti propojení 
mediální výchovy a dějepisu s tvořivostí 
žáků,” dodala.

Jedenáctičlenný dětský štáb si rozdě-
lil role a tři měsíce pracoval pod vedením 
pedagogů Kristiny Musilové a Pavly Sit-
malidisové na výrobě dokumentů. „Mys-
lím si, že je to velice zajímavý projekt. Je 
dobře, že tenhle projekt vznikl, protože 
je potřeba vědět o téhle době více, aby 

z mysli člověka nezmizela úplně,” uvedla 
před zahájením prací členka štábu Ven-
dula Čermáková, která mimo jiné zís-
kala v únoru jednu z cen pro nejlepší 
žáky opavských škol za rok 2007 a ráda 
by studovala historii. Podle jejího názoru 
by se mohla soutěž rozšířit i na střední 
školy. 

Soutěžní dokumenty si můžete poslech-
nout či prohlédnout na webových strán-
kách soutěže: www.bojovniciprotitotalite.
cz. Budou také součástí velké republi-
kové putovní výstavy s názvem Totalita 
pohledem dětí. Opava by měla výstavu 
hostit od 9. do 11. září.

Dokumentární štáb ZŠ Boženy Něm-
cové: Martin Hřivnáč – technik, Jakub 
Juha – režie, Ondřej Šípek – zvukař, 
David Štěpaník – kameraman, Ondřej 
Šumbera – střih, Vendula Čermáková – 
scenáristka, Alice Petlachová – scená-
ristka, Dalibor Thiel – osvětlovač, Michal 
Jarnot – redaktor, Kateřina Hulvová – 
produkční, Anna Kekeláková – moderá-
torka.

Foto: archiv ZŠ Boženy Němcové

Opavští školáci natočili zajímavé dokumenty

o bojovnících proti totalitě

Velký pětiměsíční projekt 
spolupráce završili ke konci 

jara strážníci Městské policie 
Opava a Městské policie Ratiboř. 
Během projektu je čekala výuka 
sebeobrany, debata o nových 
postupech při ochraně lidí, a také 
výroba česko-polského policejního 
slovníku.

„Strážníci se naučili pod vedením kvali-

fikovaných instruktorů novým metodám 
ochrany osob a majetku ve městech,” 
popisuje přínos projektu Martina Dora-
zilová z oddělení rozvoje města. „Díky 
absolvování kurzu první pomoci si osvo-
jili schopnosti rychlého a účinného zásahu 
při poskytování první pomoci zraněným 
osobám,” dodává Dorazilová. Přínos kurzu 
se projevil na květnové zdravotnické sou-
těži ČČK, kterou Opava vyhrála.

V rámci projektu připravili stráž-
níci také Česko-polský slovník policejní 
praxe, který představuje kapesního prů-
vodce právním rámcem městské policie 

nejen v České republice, ale také v Pol-
sku. „Realizace projektu výrazně posu-
nula úroveň spolupráce městských poli-
cií na obou stranách, dnes již pomyslné 
hranice. Projekt usnadnil a rozšířil mož-
nost bezprostředního zakročení stráž-
níků městských policií při krizových situ-

acích a při pomoci 
turistům z Pol-
ska i Čech. Sna-
hou obou partnerů 
je rozvoj další spo-
lupráce v následu-
jících letech,” uza-
vírá Dorazilová.

Strážníci završili pětiměsíční projekt
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Týden divů bude na začátku 
srpna. Populární recesistická akce 
Týden divů má pro letošní rok při-
pravený desetidenní program. Star-
tuje prvního srpna v osm hodin večer 
seznamovacím večírkem v pivnici 
Marina. Na programu budou opět 
obvyklé sportovní disciplíny jako fot-
bal či plážový volejbal, i neobyčejné 
disciplíny, mezi které patří skok s kuf-
rem a batohem, pití piva ve stoji na 
hlavě, hod galošem a další. Divácky 
nejatraktivnější recesistické disci-
plíny mají soutěžní týmy napláno-
vány v kylešovickém areálu Na zdraví 
na neděli 3. srpna. První část soutěží 
by měla začít v 10 hodin dopoledne, 
druhá v 15 hodin odpoledne. Akce 
vyvrcholí 9. srpna plesem Ugandy 
a 10. srpna dětským dnem. Podrobné 

informace najdete na webových 
stránkách tydendivu.webzdarma.cz. 
Strážníci kontrolovali požární plo-
chy. V polovině června kontrolovali 
strážníci ve spolupráci s hasiči parko-
vání na plochách, které jsou vyhra-
zeny pro hasičskou techniku u výško-
vých budov. Kontrola byla provedena 
v Kylešovicích, Kateřinkách a na síd-
lištích v okolí Olomoucké a Hradecké 
ulice. „Kontrola zjistila, že z důvodu 
malého počtu parkovacích míst stojí 
řidiči i na těchto požárních plochách 
a nerespektují dopravní značení,” 
uvedla Pavla Losertová z MP. Řidiči, 
kteří zde parkovali, dostali letáky 
s informací o porušování zákona 
a důsledcích v případě požáru. Cel-
kem bylo napočítáno více než 60 
vozidel porušujících předpisy.

Gymnázium má novou multime-
diální učebnu. Od letošního června 
má Mendelovo gymnázium novou 
počítačovou učebnu. Na třináct stu-
dentských počítačů, notebook s da-
taprojektorem a další vybavení při-
spěla čtvrt milionem korun Nadace 
ČEZ. Učebnu bude škola využívat pro 
výuku výpočetní techniky a cizích 
jazyků.
Noví strážníci začali sloužit. 
O šestici nových tváří se rozrostla 
Městská policie v Opavě. Strážníci 
absolvovali tříměsíční přípravný kurz, 
během kterého získali základní zna-
losti pro povolání, absolvovali taktic-
kou a střeleckou přípravu, seznámili 
se se základy kriminalistiky apod. 
V současné době působí v MP 64 
strážníků.

K
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Mateřská škola pro 
hendikepované děti Eliška 

dostala výtah, který výrazně 
usnadní překonávání bariéry 
mezi patry v budově školky. 
Výtah věnovala školce opavská 
společnost Ostroj.

„Bezbariérovost školy jsme doposud řešili 
schodolezem. Zdolávání schodů však bylo 
velmi pomalé a mnohé děti projevovaly 
strach a jízdu odmítaly. Naše škola se 
díky zdvižné plošině stane naprosto bez-
bariérovou a umožní neomezený pohyb 
po škole nejen všem předškolním dětem, 
ale i dětem a mladým lidem z Klubu přá-

tel tělesně postižených Eliška,” uvedla 
ředitelka školky Hana Paterková.

Děti mohou do výtahu nastoupit bez pře-
konávání překážek a jejich přeprava 
je nyní velmi snadná. „Děti se již bez-
pečně a jednoduše přepravují do prvního 
poschodí budovy a dolů,” dodala ředi-
telka.

Pro školku nebylo vybudování externího 
výtahu první pomocí ze strany Ostroje. 
Společnost například věnovala školce 
devítimístný automobil, který teď rozváží 
děti na různé akce a léčebné programy, 
či pomohla školce s rekonstrukcí zahrady 
a vybudováním průlezek a atrakcí.

„Už čtvrtým rokem se zabýváme podpo-
rou tělesně postižených lidí a chceme v ní 
i nadále pokračovat. Jsme rádi, že školku 
také podporují město Opava a Moravsko-
slezský kraj, a že se snaží získávat peníze 
i z evropských fondů,” uvedl předseda 
představenstva Ostroje Vladimír Trochta.

Ostroj je strojírenská společnost známá 
především výrobou důlních zařízení. Patří 
k nejsilnějším firmám v našem regionu. 

V současné době může nabídnout něko-
lik volných pracovních míst, a to na pozici 
svářeč, horizontář, frézař, soustružník, 
CMC obsluha a další.

Foto: Jan Šindler

Školka pro hendikepované dostala nový výtah
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� 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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Opavské kulturní léto opět 
Prázdniny jsou časem bez kamenného divadla, filmového klubu, řady hudebních klubů. Právě proto 
podporuje radnice projekt kulturního léta, který by nahradil odpočívající kulturní instituce. 

Opavské kulturní léto letos 
přináší téměř dvacet 

různorodých koncertů, několik 
divadelních představení, taneční 
a poslechové sešlosti. Akce 
pro děti i dospělé nabízí řadu 
zvučných jmen. Pořadatelem 
festivalu je město Opava 
ve spolupráci s olomouckou 
agenturou Fest Promotion.

Hlavní myšlenka Opavského kultur-
ního léta zůstává už tři roky stejná: 
oživit během prázdninové sezony 
městské centrum a nabídnout Opavě 
i jejím návštěvníkům kulturní a zá-
bavné pořady. Navíc jde ve velké míře 
o akce, na které není nutné shánět 
a rezervovat vstupenky: vstup je vět-
šinou volný. „Loňský ročník měl velký 
úspěch. Nejen místní, ale i lidé ze sou-
sedních měst si zvykli, že každý čtvr-
tek večer se v Opavě něco děje. 
Někteří sem začali jezdit pravidelně, 
protože věděli, že na ně pokaždé čeká 
něco zajímavého,” konstatoval drama-
turg městských kulturních akcí Petr 
Rotrekl.

Díky festivalu není Opava v létě odum-
řelým a zasmušilým místem, ale mís-
tem, kde se večer lidé schází na 

náměstí, aby se pobavili, podívali na 
divadelní představení, poslechli si 
muziku.

Na návštěvníky festivalu letos čeká 
řada zvučných jmen. V druhé polovině 
června slavnostně zahájil festival kyta-
rista Lubomír Brabec. Další koncerty 
připravují Pavel Dobeš, Jiří Schmit-
zer, Nezmaři, František Nedvěd, David 
Kraus a další. Pravděpodobným vrcho-
lem festivalu bude koncert Pražského 
výběru.

Kromě pořadů v centru města se připra-
vuje ještě několik akcí, které proběhnou 
naopak na městské periferii. Taneční 
a poslechové Oldies party budou v amfi-
teátru v Městských sadech.

Vzpomínky na okupaci
Patrně největší událostí Opavského kul-
turního léta bude koncert Pražského 
výběru. A nebude to jen tak obyčejná 
bigbítová session. Koncert bude připo-
mínkou událostí, které se přihodily před 
čtyřiceti lety.

Číslo 7 | červenec–srpen 2008
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Nahoře:
Opavské kulturní 

léto slavnostně 
zahájil Lubomír 

Brabec.

Dole:
Mezi největší 

sportovní akce 
patří noční jízdy 

na bruslích.

Foto: Jan Šindler
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V noci 21. srpna 1968 vtrhla na území 
Československa okupační vojska pěti států 
Varšavské smlouvy. Frontman znovu 
obnoveného Pražského výběru Michael 
Kocáb byl po revoluci 1989 mužem, 
který z pozice předsedy parlamentní 
komise dohlížel na odchod bývalých oku-
pačních sovětských vojsk z Českosloven-
ské republiky. 

Opava bude jediným městem v republice, 
ve kterém Pražský výběr tragickou oku-
pační událost připomene právě 21. srpna. 
„Naší snahou je, aby si tuto událost připo-
mnělo co nejvíce občanů, zejména mladá 
generace, která mnohdy již na tyto tra-
gické chvíle zapomíná,” říká Petr Spálený 
z agentury Fest Promotion. Koncert na 
Dolním náměstí bude zdarma.

Kromě koncertu připomene tragické udá-
losti i výstava, kterou chystá Opavská 
kulturní organizace (OKO). OKO, které 
sídlí v Obecním domě (bývalá budova 
Komerční banky, Ostrožná), na srpen při-
pravuje výstavu doposud nezveřejněných 
opavských fotografií ze srpnové oku-
pace (zatím kostel sv. Václava). Mimo to 
mohou zájemci navštívit dvě filmové pro-
jekce – 19. srpna projekci filmu Goodbye 
Lenin a o den později filmu Občan Havel.

Přijede koňská pošta
Šátky kolem krku, statsony na hlavách. 
Jezdci na koních, kteří sbírají a rozváží 

dopisy napříč Evropou. Jsou upomínkou 
časů Divokého západu, kdy se přes pláně 
řítili mladí jezdci, aby převáželi psaná 
slova z jednoho místa na druhé. Řeč je 
o koňské poště – Pony Expressu. (Mimo-
chodem, jedním z nejznámějších jezdců 
Pony Expressu byl i legendární Bufalo 
Bill.)

Už čtyřiadvacet let jezdí takovíto jezdci 
i Evropou. A jednu ze zastávek mají 
i v Opavě. Letos dorazí koňská pošta do 
Opavy 24. srpna. Téměř celé odpoledne, 
od 14 do 17 hodin, bude na Dolním 
náměstí otevřen poštovní stánek se spe-
ciálními pohlednicemi. Od tři hodin bude 
hrát opavská trampská kapela Taran-
tule. Westernovou atmosféru podtrhnou 
dobově odění jezdci a organizátoři.

Školní hřiště a zahrady 
mateřinek
V Opavě je už dobrým zvykem, že během 
prázdnin jsou pro školáky otevřena 
školní hřiště a pro rodiče s malými dětmi 
zahrady mateřských škol. 

Každý den si můžete zajít na hřiště 
zahrát fotbal, basketbal či volejbal. Na 
sportovní plochu dohlíží správce. Hřiště 
jsou otevřena od dopoledních hodin 
(obvykle od 10 hodin) do večera. Mezi 
známá otevřená hřiště patří ZŠ Edvarda 
Beneše, ZŠ Englišova, ZŠ Ilji Hurníka, ZŠ 
Otická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Šrámkova, 
ZŠ Kylešovice, ZŠ Vrchní či ZŠ Malé Hoš-
tice. Údaje o otevíracích hodinách jednot-
livých hřišť najdete na městském webu 
(www.opava.cz) v sekci školství.

Rodiče s malými dětmi mohou navštívit 
v odpoledních a v některých případech 

i dopoledních hodinách zahrady mateř-
ských škol. Mezi takovéto školky patří 
například MŠ 17. listopadu, MŠ Havlíč-
kova, MŠ Jateční, MŠ Mnišská, MŠ Na 
Pastvisku, MŠ Neumannova či MŠ Olo-
moucká. I v tomto případě najdete 
bližší informace na městských webo-
vých stránkách v sekci školství.

Noční jízdy na bruslích 
a pohledy z věže
Noční jízdy na in-line bruslích patří 
k nejatraktivnějším velkým sportovně-
-rekreačním akcím v Opavě a v celém 
kraji. Akce má tak dobrou pověst, že se 
na ni do Opavy sjíždí lidé i ze vzdále-
nějších měst. 

Akci zvanou Oplajn Blade Nights orga-
nizuje Univerzitní sportovní klub Slez-
ské univerzity v Opavě a agentura 
SportovniKurzy.cz za podpory statu-
tárního města Opavy a Slezské uni-
verzity. Jízdy začínají vždy v so-
botu od 21 hodin na Horním náměstí, 
kromě večerů, kdy deštivé počasí jízdě 
nepřeje nebo jsou silnice mokré. Pořa-
datelé občas vyhlašují i tematicky 
zaměřené jízdy: např. bílou jízdu či 
jízdu v nočních košilích. V takovém pří-
padě organizátoři prosí, aby bruslaři 
pro jízdy dodrželi zvolené téma, pokud 
je to pro ně schůdné.

Mezi další zavedené akce patří letní 
výstupy na městskou věž – Hlásku. 
Výhled téměř na celou Opavu 
můžete mít každou druhou sobotu od 
28. června vždy od 10 do 16 hodin 
(poslední výstup je v 15.40 h). Vstu-
penky na věž jsou k dostání v měst-
ském informačním centru.

Některé pořady 
Opavského kulturního léta
(uvedené akce budou probíhat na Dolním 

náměstí)

  3.7. 19.00 Pavel Dobeš
10.7. 19.00 Miroslav Paleček + Michael 

Janík
17.7. 17.00 Michal Nesvadba
24.7. 19.00 Prozatímní orchestr Vladi-

míra Figara
31.7. 17.00 Country s.r.o.
 19.00 Nezmaři
  7.8. 19.00 Franta Nedvěd a skupina
14.8. 19.00 Jiří Schmitzer
21.8. 19.00 Pražský výběr
24.8. 14.00 XXIV. Evropský Ponny 

Express
27.8.  Divadlo nebylo vždy 

kamenné
28.8. 19.00 David Kraus
29.8. 19.00 Talitha Kum (Portugalsko)
30.8. 17.00 Revivalový den (Robbie Wil-

liams Revival, ABBA Revi-
val, AC/DC Revival) – Měst-
ské sady

Kompletní program Opavského kulturního 
léta najdete v kulturním kalendáři Hlásky.

Ke konci srpna 
přijede Pony 
Express.

Foto: Jan Šindler
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Fotoreportáž: Kateřinky před třemi desetiletími

Nabízíme vám historické 
fotografie míst, které téměř 

před třemi desetiletími změnily 
svou podobu při rozšiřování 
kateřinského sídliště. K nim 
přikládáme i několik současných 
pohledů, jak tato místa vypadají 
dnes.

Staré ulice byly tehdy demolovány 
tak, že jednotlivé domy byly nabídnuty 
zájemcům, kteří si je mohli rozebrat na 

stavební materiál. Teprve poté zahájily 
práce stavební stroje.

Na první dvojici snímků je pohled z levé 
strany řeky na školu (dnes ZŠ Ilji Hur-
níka). Na druhé dvojici je pohled na 
místo, kde dnes stojí jeden z kateřin-
ských věžáků. Na třetí dvojici je pohled 
od křižovatky u bývalé Alhambry smě-
rem na ZŠ Šrámkova.

Mezi snímky je i záběr na zahradu, která 

se nacházela – a v pozměněné podobě 
stále nachází – přesně na místě, kde 
měl dům známý slezský buditel a zakla-
datel hasičstva ve Slezsku Rudolf Gud-
rich. Gudrichův dům zničila za války 
bomba. Poslední snímek je vzpomín-
kou na konec druhé světové války, kdy 
musely být domy postupně odmino-
vávány (nápis znamená – zde nejsou 
miny).

Foto: archiv Tomáše Elise, Jan Šindler



prázdnin i dovolených
a šťastné návraty domů
přeje všem Opavanům
CHARITA OPAVA
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JAK SE ŽIJE

Začínala jako baletka a její máma snila o tom, 
že by mohla jednou tančit na divadelních 

jevištích. Ona však baletní prkna opustila. 
Dnes ji řada lidí v Opavě zná jako křehkou 
a elegantní lékárnici. Asi jen menšina přitom 
tuší, či ví, že polovina jejího srdce a většina 
jejího volného času patří bojovému umění 
Taekwon-Do. Tahle mladá farmaceutka je 
v současnosti jednou z nejlepších českých 
taekwondistek a také několikanásobnou 
medailistkou z mnoha mezinárodních klání, 
včetně mistrovství Evropy. 

„Jako malá šestiletá holka jsem začala dělat balet a sou-
běžně i moderní gymnastiku. Byla jsem zvyklá dřít, ale 
balet mě přestával bavit. Někdy ve čtrnácti letech jsem 
s ním ze dne na den skončila. Máma z toho byla zkla-
maná, protože doufala, že ze mě bude baletka,” vypráví 
Lucie Zedková. Když skončila s tancem, vzal ji její bra-
tranec, držitel černého pásu v Taekwon-Du, na exhibici 
bojových umění. „Hned na první pohled mě to chytlo,” 
poznamenává.

Na první tréninkovou hodinu si to přibaletila v gymnastic-
kých elasťáčkách a v davu cvičenců ve zcela bílých úbo-
rech byla dost nápadná. „První tréninky byly hrozné. 
Měla jsem jedinou výhodu, že jsem byla z baletu a gym-
nastiky roztažená. Nutili mě při úderech řvát a já jsem 
dělala takové jemné „ua”. A taky jsem se nechtěla prát 
a říkala jsem si, že do ringu nikdy nepůjdu,” usmívá se. 

I když ji sportovní zápolení příliš nelákalo, cvičila tvrdě 
a intenzivně tak, jak byla zvyklá z baletu a gymnastiky. 
Ukázalo se, že předchozích 8 let sportovní dřiny nebylo 
marných. Trenéři si brzy její pracovitosti a talentu všimli. 
Už po prvním roce – navzdory tomu, že měla teprve bílý 
pásek – ji bez jejího vědomí nominovali na první menší 
závody. „Měla jsem 49 kilo a soutěžila jsem v katego-
rii bez rozdílu vah. Některé soupeřky byly vskutku vypra-
cované. Uměla jsem už trochu kopat, a tak jsem pořád 
kopala. Měla jsem ze závodu takový strach, že jsem 
všechny zbila,” směje se. 

Byla to pro ni léčba šokem. Léčba, která zabrala. Závo-
dění ji začalo bavit. Brzy poté zazářila na nejvyšším 
domácím turnaji – mistrovství republiky. 

Naučila se zvládat souběžně školu i trénování. Během 
studia na vysoké škole v Brně se rozvíjela v tamějším 
oddíle. Po studiích se vrátila do Opavy a její příchod byl 
živou vodou pro celý oddíl. Opavští taekwondisté jsou 
dnes důležitou součástí národního týmu.

Spojit dohromady práci a neprofesionální sport na špič-
kové úrovni znamená zcela se odevzdat jen tomu. Veškerý 
volný čas patří tréninkům, veškerá dovolená sportovním 
soustředěním a závodům. „Já musím i chodit s trenérem, 
protože na nikoho jiného bych neměla čas,” vtipkuje Lucie.

„Teď ale vážně: musím říct, že bez ochoty a pochopení 
mé šéfové v práci bych nemohla na tak vysoké úrovni 
sportovat. Opravdu by to nešlo a já jí za to moc děkuji,” 
konstatuje.

Největší sportovní úrodu sklidila před několika týdny na 
ME v Chorvatsku. „Připravovala se velice tvrdě. Cho-
dila běhat a cvičila ráno před prací, pak šla do práce 
a večer chodila na trénink. Na soustředěních reprezen-
tace se musela připravovat na všechny disciplíny, co 

v Taekwon-Du jsou. To znamená na technické sestavy, 
na sportovní boj, na silové přerážení, na speciální přerá-
žení a také na sebeobranu,” říká trenér opavského oddílu 
Marek Vinárek. 

„Hodně času jí zabralo cvičení technických sestav týmů 
(pět lidí předvádí sladěnou cvičební sestavu). Tým senio-
rek byl obměněn a musely se dokonale sladit. K tomu se 
Lucie musela připravit na cvičení sestav v jednotlivcích. 
Cvičila pod dozorem mistra Hwang Ho Yonga, reprezen-
tačního trenéra Jaroslava Vomáčky a také našeho Lukáše 
Martiníka, který jí rovněž pomohl,” pokračuje trenér. „Ale 
největší zásluhu na tom, že se tak zlepšila v technic-
kých sestavách, přičítám právě jí. Vždy když trénovala, 
šlo vidět, že se na cvičení maximálně soustředí a snaží 
se odstranit chyby v technikách a zlepšit je, co nejlépe 
to jde. Lucie je závodník a chce vyhrávat. Ne za kaž-
dou cenu, ale pokud závodí, jde tam s tím, že do cvičení 
dala maximum a je ráda, když to padne na úrodnou půdu 
a vyhraje,” pokračuje kouč.

O nominaci na mistrovství musela tvrdě bojovat. „O no-
minaci soupeřila s kolegyní z reprezentace Janou Hoň-
kovou, která tuto disciplínu na mezinárodních soutě-
žích jela doposud. Když ji porazila ve finále na Czech 
Open 2008 v Třeboni a společně se dostaly do finále 
i na SUN Open 2008 ve Slovinsku, kde ji také pora-
zila, tak se čekalo, že má nominaci jistou. Ale nestačilo 
to. Musela ještě rozhodnout při cvičení na reprezentač-
ních trénincích, kde se obě porovnávaly a stálo ji to dost 
vypětí a sil,” odkrývá podrobnosti k trnité cesty k úspě-
chu Marek Vinárek.

Na samotném ME v chorvatské Poreči byla kapitán-
kou týmu a oporou v týmových disciplínách: podílela se 
na zisku dvou zlatých a jedné stříbrné. K tomu vybojo-
vala i individuální zlato v technických sestavách. Spo-
lečně s Opaváky Lukášem Martiníkem a Markem Vinár-
kem ještě získala zlato v sebeobraně ženy proti dvěma 
mužům. O další medaili ze sportovního boje ji patrně při-
pravila kombinace náročného programu a smůly. 

Všechny disciplíny probíhaly ve stejný den, a tak Lucie 
běhala z ringu do ringu. Byla čím dál unavenější. Poté, 
co absolvovala první zápas, se ukázalo, že selhalo tech-
nické zařízení pro bodování sportovců a zápas se musel 
opakovat. Sil ubývalo a Lucie opakovaný zápas prohrála 
doslova o jeden chlup. Luciina soupeřka se nakonec stala 
mistryní Evropy. „Věřím, že kdyby bojovala až na druhý 
den, dokázala by to. Těžko někdo tuší, jak fyzicky a psy-
chicky je zvládnutí toho všeho náročné. Já osobně Lucii 
obdivuji, protože sám bych to asi nezvládl,” podotkl 
Marek Vinárek.

Pokud někdo sledoval letošní mistrovství Evropy ve fot-
bale, viděl, kolik častých a těžkých zranění hráče proná-
sledovalo. Jak potom může obstát křehká dívku v ringu, 
který z pohledu laika po zraněních přímo volá? „Není to 
až tak nebezpečné. Člověk se chystá do ringu a ví, co ho 
čeká. Je připravený a dává si pozor,” vysvětluje Lucie. 
„Taekwon-Do je atraktivní sport. Cvičit můžou mladí 
i starší, je dobrý pro holky a boje jsou elegantní,” dodává.

Po úspěchu na ME by chtěla Lucie uspět i na největším 
světovém podniku – mistrovství světa. „Lucie je vrcho-
lový sportovec vysokých kvalit, a kdyby dělala komerční 
sport, určitě by se v něm neztratila,” míní trenér Vinárek.

Foto: Jan Šindler, archiv Lucie Zedkové

OSOBNOSTI

Lucie Zedková



13

•••••••Hláska

13

•••••••Hláska

13

Hláska •••••••



KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

14

Číslo 7 | červenec–srpen 2008

Více než tři tisíce dětí navštívily akce, 
které město ve spolupráci s dalšími 
organizacemi připravilo v rámci oslav 
Dne dětí. Akce se konaly na přelomu 
května a června a probíhaly na něko-
lika různých místech v Opavě.
 
V pátek si mohly děti osahat hady 
v areálu malého ZOO u Loutkového 
divadla a zhlédnout pohádkový muzi-
kál Popelka show. Na náměstí Joy 
Adamsonové je čekaly hasičské stří-
kačky a vybavení, pod stromy je 
vítali draci, piráti a čarodějnice se 
zábavnými hrami a hlavolamy. V Mi-
noritské zahradě si mohli oslavenci 

nechat namalovat obličej pestrými 
barvami či absolvovat malý soutěžní 
okruh. V sobotu čekala na zájemce 
střelnice na Ptačím vrchu, setkání 
s městskými strážníky či návštěva 
areálu dopravního podniku v Kylešo-
vicích.

Akci připravila opavská radnice ve 
spolupráci se Střediskem volného 
času, hasiči, strážníky, Městským 
dopravním podnikem Opava, měst-
skou knihovnou, střediskem Areka, 

klubem Pathfinder, Slezským zem-
ským muzeem a dalšími organiza-
cemi a institucemi.

Městský Den dětí přilákal tisíce návštěvníků

Velkou interaktivní výstavu, 
která osloví především děti, 

hostí po téměř celé prázdniny 
Slezské zemské muzeum. 
Výstavu Slavní i zapomenutí aneb 
Chytré hlavičky z Čech, Moravy 
a Slezska koncipovalo Dětské 
oddělení Moravského zemského 
muzea.

Děti budou mít možnost si vyzkoušet 
a osahat řadu nápadů a vynálezů, které 
vzešly z hlav českých myslitelů. Dospě-

lým návštěvníkům přinese výstava pře-
devším přehled o objevitelích a vynále-
zech z mnoha a mnoha různých oborů. 
Výstava začala v polovině června a po-
trvá do 24. srpna. K vidění je ve Výstavní 
budově Slezského zemského muzea.

Výstava je věnována objevitelům a vy-
nálezcům, kteří se u nás narodili, ale 
také těm, kteří sem přišli a vytvořili 
něco převratného. Zastoupeny budou 
různorodé technické a vědecké obory, 
např. smolařství, hornictví, sklářství, 

pivovarnictví, tisk, strojírenství a prů-
mysl. Některé informace získají návštěv-
níci z výstavních panelů, další poznatky 
mohou získat bezprostředně. Mohou si 
pohrát například s klínovým písmem, 
které rozluštil Bedřich Hrozný, nebo 
sestavit v podobě puzzle čtyři základní 
krevní skupiny, které popsal Jan Janský. 
Výstava nabídne možnost pozorování 
kožních rýh na prstech, významný objev 
Jana Evangelisty Purkyně, nebo možnost 
si odzkoušet princip fungování potrubní 
pošty, kterou se zabýval Josef Ressel.

Muzeum zve: přijďte si pohrát s českými vynálezy

Rok co rok mladí členové 
kroužku radiotechniky ze 

Střediska volného času Opava 
obsazují přední místa na 
mistrovství České republiky. 
Nejinak tomu bylo i letos.

V Horním Jelení u Holic se v posledních 
letech na prvních místech celorepubli-
kového soutěžení stále objevují jména 
Richard Vacula, Adam Remeš, Daniel 
Moša a Petr Kuča. A letošním mistrem 
v kategorii do 19-ti let se stal Martin 
Smolka. 

Navíc se vedlo Opavě i v týmovém klání 
a družstvo opět skončilo na l. místě. 
„Hoši dokazují růst znalostí a dovedností 

potřebných k nadprůměrným úspěchům 
i ve školách, které navštěvují,” chválí své 
svěřence František Lupač. 

Pokud se zajímáte o radiotechniku či se 
chcete jenom podívat na mezinárodní 
závod mladých operátorů a radioama-
térů, přijďte na Polní den. Polní den mlá-
deže se koná 5. července od 11 do 15 
hodin. Celoevropský VKV závod radioa-
matérů se uskuteční 5. července od 15 
hodin do 15 hodin následujícího dne na 
vysílacím středisku kolektivní stanice 
OK2KCE v Pustých Jakarticích.

Na fotce letošní mistr v radiotechnice 
v kategorii do 19-ti let Martin Smolka 
(uprostřed). Foto: František Lupač

Opavští radiotechnici mají opět mistra republiky
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Každou neděli budou na 
Ptačím vrchu v opavských 

sadech Svobody hrát orchestry 
z různých částí Opavska. Pro-
menádní koncerty dechových 
hudeb se konají od 6. července 
až do 7. září.

Začátek koncertů je vždy v 10 hodin 
a hraje se do 11.30 hodin. V pří-

padě deště se koncert nekoná. Dne 
6. července si můžete jít poslechnout 
Dechový orchestr Hradec, 13. čer-
vence Dechový orchestr Opava, 20. 
července Dechovou hudbu Dolní Živo-
tice a 27. července Malou decho-
vou hudbu Josefa Postulky. Srpnové 
koncerty odstartuje 3. srpna Hlučí-
ňanka, 10. srpna si můžete vyslech-
nout Kobeřanku, 17. srpna Dechovou 

hudbu Bolatice, 24. srpna Prajzovanku 
a 31. srpna Slezskou kapelu. Poslední 
koncert se uskuteční 7. září a zahraje 
Malý dechový orchestr Pavla Hanslíka. 

Pravidelné promenádní koncerty 
dechových hudeb pro milovníky 
dechovky připravilo statutární město 
Opava a Středisko volného času 
Opava.

Letní neděle budou patřit promenádním koncertům

V rámci volného cyklu 
literárních večerů Nadějné 

vyhlídky představilo regionální 
nakladatelství Perplex novou 
básnickou sbírku braneckého 
básníka Davida Bátora s názvem 
V kraji dvou židlí. Činnost 
nakladatelství podporuje 
statutární město Opava, s jehož 
finančním přispěním vychází 
také nová Bátorova sbírka.

Pro Bátora je to už třetí sbírka. Její 
autorské čtení proběhlo v první polo-

vině června v Café Evžen. Bátor patří 
k respektovaným regionálním autorům; 
publikoval v řadě sborníků a almanachů 
a jeho prvotina Kukly slov z roku 2004 
byla nominována na Cenu Jiřího Ortena.

Zvláštním hostem večera a kmot-
rem představované knížky byl bás-
ník Vít Slíva. „Tento v Brně žijící rodák 
z Hradce nad Moravicí již své místo 
v české literatuře hledat nemusí, neboť 
patří k nejvýznamnějším autorům sou-
časnosti a má na svém kontě už devět 
básnických sbírek,” řekl Dan Jedlička 

z nakladatelství Perplex. Slíva byl již 
dříve za svou práci oceněn Magnesií 
Literou a Výroční cenou Nadace Český 
literární fond.

„Perplex letos vydá ještě další dvě 
knihy místních autorů, které budou 
představeny na podzim,” říká Dan Jed-
lička. Bátorovu knížku si můžete zakou-
pit v Dobrém bydle na Pekařské 60 
nebo v knihkupectví Librex na Ostrožné 
ulici. Více informací o činnosti naklada-
telství Perplex najdete na internetové 
stránce www.perplex.cz.

Nadějné vyhlídky představily braneckého básníka

Divadlo slavnostně zakončí 
sezonu. V neděli 29. června 
zakončí Slezské divadlo sezonu uve-
dením Verdiho Trubadúra. V před-
stavení, které začíná v 19 hodin, 
vystoupí žák L. Pavarottiho Anto-
nino Interisano z Itálie. Při slav-
nostním ceremoniálu předá ředitel 
divadla Jindřich Pasker klíč od diva-
dla zástupcům magistrátu. Divadlo 
totiž zůstane po dobu divadelních 
prázdnin uzavřeno. 
Letní půjčovní doba knihovny. 
V době prázdnin (do 13. srpna) 
budou všechna oddělení včetně 
mediatéky a internetu v hlavní 
budově knihovny otevřena pouze 
v pondělí a čtvrtek od 8 do 18 
hodin. Výpůjčky lze prodloužit tele-
fonicky: 553 714 005, 553 821 700, 
553 821 701 nebo e-mailem: 
dospele@okpb.cz, detske@okpb.cz, 
studovna@okpb.cz. Od 13. do 31. 
srpna jsou půjčovny knihovny na 
hlavní budově z důvodu malování 
uzavřeny. Pobočky Kylešovice a Olo-
moucká budou mít otevřeno v pon-
dělí a čtvrtek od 9 do 18 hodin, 
vyjma polední přestávky od 12 do 
13 hodin. Pobočka Kateřinky bude 
mít otevřeno také v pondělí a čtvr-
tek, ale od 8 do 18 hodin. Tato 
pobočka však bude během prázdnin 
z důvodu stěhování na přechodnou 
dobu uzavřena. Přesný termín bude 
čtenářům oznámen na přelomu 
měsíce června a července. Výpůjčky 
opět můžete prodloužit telefonicky: 

553 622 334, 553 821 702 (Kate-
řinky), 553 734 066, 553 821 703 
(Kylešovice), 553 715 644 (Olo-
moucká) nebo e-mailem: katerin-
ky@okpb.cz, kylesovice@okpb.cz, 
olomoucka@okpb.cz. Půjčovní doba 
v knihovnách v městských čás-
tech Komárov, Milostovice, Vávro-
vice a Suché Lazce bude oznámena 
přímo čtenářům. Knihovna Malé 
Hoštice je přes prázdniny uzavřena. 
Nové číslo Vlastivědných listů. 
První číslo letošního, již 34. roč-
níku Vlastivědných listů Slezska 
a severní Moravy obsahuje opět 
zajímavé původní články z Opavy 
a okolí, mj. o smutné kapitole z dě-
jin opavského divadla, o poutní 
kapli sv. Anny i o učiteli Gustavu 
Kořeném. Tragický rok 1938 při-
pomíná velký článek o praporu 
Stráže obrany státu Moravská Ost-
rava. Jeho příslušníci zasahovali 
proti nacistickým bojůvkám i na 
Opavsku. Poúnorové období popi-
suje článek o osudech řeholnic 
v Bílé Vodě u Javorníka. Časopis 
informuje též o výročích význam-
ných osobností, nových regionál-
ních publikacích a o činnosti Matice 
slezské. 
Pro žáky 6. tříd se zájmem 
o hudbu. Základní škola Ilji Hur-
níka na Ochranové ulici přijme od 
září nové žáky do 6. třídy s hudeb-
ním zaměřením. Škola požaduje 
dobrý prospěch a zájem o hudbu 
a nabízí zpívání v pěveckém sboru 

Domino. Předpokladem pro přijetí 
je úspěšné zvládnutí talentových 
zkoušek.
Letní hudební Opava. Umělecká 
agentura Karla Kostery pro vás při-
pravuje letní koncert, na kterém 
vystoupí Komorní filharmonie Ost-
rava se zahraničními sólisty a ru-
munským dirigentem Radu Popa. 
Místo a termín koncertu budou 
upřesněny na plakátech a v míst-
ním tisku. 
Ohlédnutí za Dnem Země. Ve 
fotografické soutěži s názvem 
Kameny 2008 v kategorii žáci střed-
ních škol a učilišť získala 1. místo 
Eva Justichová ze SPUŠ Opava 
a v kategorii žáci základních škol 
získal 1. místo Jan Sýkora ze stejné 
školy, 2. místo Petr Fáborský ze ZŠ 
Vrchní a 3. místo Kryštof Bek. 
Žáci ZŠ Ilji Hurníka pracují na 
projektu památky UNESCO. 
Praha, Kutná Hora, Lednice, Brno, 
Kroměříž a Olomouc. To jsou místa, 
která v rámci vlastního projektu 
Památky UNESCO v České republice 
navštívili žáci dějepisného kroužku 
ZŠ Ilji Hurníka v Opavě. V děje-
pisném kroužku pracuje 40 žáků. 
Vedoucí tohoto kroužku kromě toho 
každým rokem pořádají exkurze do 
Osvětimi. Letos v červnu se usku-
teční zájezd do Drážďan a v září 
se s dětmi vypraví do Vídně na 
výstavu o Egyptě. Většina akcí je 
ve volných dnech, o sobotách a ne-
dělích. 
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Laguna: spotreba 4,5 – 13 (l/100 km), emisie CO
2
 130 – 210 (g/km); Laguna Grandtour: spotreba 4,6 – 13 (l/100 km), emisie CO

2
 133 – 210 (g/km). Vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

MENO ALEBO LOGO DEALERA, ULICA, MESTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889, www.dealer-renault.sk

NOVÝ RENAULT LAGUNA A LAGUNA GRANDTOUR
BUĎTE NÁROČNÍ

• potešenie z jazdy s absolútnou istotou • najvyšší stupeň bezpečnosti 5* EURO NCAP
• výkonný a dynamický motor 2,0 dCi 175 k • komfortný interiér
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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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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
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Nový Chevrolet Aveo.
Get Real.

Kombinovaná spotřeba 5,5–6,4 l/100 km, emise CO2 132–152 g/km. *Partnerem fi nancování .

Nové 5dveřové Aveo s klimatizací za 219 000 Kč. Nový 
dravý designe, o 10% úspornější motory, posilovač 

řízení, ABS a CD MP3 rádio. Uvedené ceny platí do vyprodání 
skladových zásob. V nabídce také Aveo sedan 1,2 od 229 900 Kč a 
Aveo sedan 1,4 od 239 900 Kč.

AVEO

Aveo 5dv. již od 209 900 Kč* 

Autosalon Schromm s.r.o. 
747 70 Opava – Komárov, Podvihovská č. 3A (naproti Balakomu), Tel.: 553 610 470, 553 610 471
E-mail: autosalon@autosalon-schromm.cz, www.autosalon-schromm.cz

ARCCH_08080_Nove_Aveo_5_Drevove_91x131.indd 1 6/23/08 9:52:07 AM
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

OPAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2008 – 19. 6.–31. 8.
Pořádá statutární město Opava ve spolupráci se společ-
ností FEST PROMOTION, s. r. o.
  3. 7. 19.00 PAVEL DOBEŠ. 

Dolní náměstí.
  4. 7. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 

Městské sady – amfiteátr.
10. 7. 19.00 MIROSLAV PALEČEK + MICHAEL 

JANÍK. Dolní náměstí.
11. 7. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 

Městské sady – amfiteátr.
17. 7. 17.00 MICHAL NESVADBA. 

Dolní náměstí.
 19.00 ALIBABA. 

Dolní náměstí.
18. 7. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 

Městské sady – amfiteátr.
24. 7. 19.00 PROZATIMNÍ ORCHESTR VLADI-

MÍRA FIGARA. 
Dolní náměstí.

25. 7. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 
Městské sady – amfiteátr.

31. 7. 17.00 COUNTRY S.R.O. 
Dolní náměstí.

 19.00 NEZMAŘI. 
Dolní náměstí.

  1. 8. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 
Městské sady – amfiteátr.

  7. 8. 19.00 FRANTA NEDVĚD A SKUPINA. 
Dolní náměstí.

  8. 8. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 
Městské sady – amfiteátr.

14. 8. 19.00 JIŘÍ SCHMITZER. 
Dolní náměstí.

15. 8. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 
Městské sady – amfiteátr.

21. 8. 19.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR – výročí 40 let 
okupace. Dolní náměstí.

22. 8. 18.00–24.00 OLDIES PARTY. 
Městské sady – amfiteátr.

24. 8. 14.00 XXIV. EVROPSKÝ PONY 
EXPRESS. V 15 h. vystoupí sku-
pina Tarantule. 
Dolní náměstí.

27. 8.  DIVADLO NEBYLO VŽDY 
KAMENNÉ. Program festivalu na 
www.kulturniopava.cz.

28. 8. 16.30 BORIS – IVO SAMIEC. 
Kostel sv. Václava – zahrada.

 17.00 LUKÁŠ ZÍTA. 
Dolní náměstí.

 19.00 DAVID KRAUS. 
Dolní náměstí.

29. 8. 19.00 TALITHA KUM – PORTUGALSKO.
Dolní náměstí.

REVIVALOVÝ DEN – 30. 8. Městské sady – amfiteátr:
 17.00 ROBBIE WILLIAMS REVIVAL 
 18.30 ABBA REVIVAL
 20.00 AC/DC REVIVAL

PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB – 6. 7.–7. 9.

Sady Svobody – Ptačí vrch. Pořádá statutární město 
Opava spolu se Střediskem volného času. Všechny pro-
menádní koncerty začínají v 10 h. a trvají do 11.30 h. 
V případě deště se koncert nekoná!
  6. 7. 10.00 DECHOVÝ ORCHESTR HRADEC
13. 7. 10.00 DECHOVÝ ORCHESTR OPAVA
20. 7. 10.00 DECHOVÁ HUDBA DOLNÍ ŽIVOTICE
27. 7. 10.00 MALÁ DECHOVÁ HUDBA JOSEFA POS-

TULKY

  3. 8. 10.00 HLUČÍŇANKA
10. 8. 10.00 KOBEŘANKA
17. 8. 10.00 DECHOVÁ HUDBA BOLATICE
24. 8. 10.00 PRAJZOVANKA
31. 8. 10.00 SLEZSKÁ KAPELA
  7. 9. 10.00 MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR PAVLA 

HANSLÍKA

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, kate-
rina.gelnarova@opava-city.cz, www.opava-city.cz/komu-
nitni-planovani, nutné předem ohlásit účast.
  1. 7. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI 

SOCIÁLNÍMI PROBLÉMY. Slezská uni-
verzita, Hradecká 17.

  7. 7.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov penzion pro 
důchodce, Rolnická 24. 

  7. 7. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. 
Středisko integrace menšin, Husova 17. 

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.
12. 7. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 7. 7. v MIC
26. 7. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 21. 7. v MIC
  9. 8. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 4. 8. v MIC
23. 8. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 18. 8. v MIC

VÝSTAVY
ROSTISLAV HERRMANN – DOTEKY. Kresby a malby. 
Galerie Librex, Ostrožná 33. Vernisáž 30. 6. v 16.30 h., 
potrvá do 31. 7.
ANTONÍN VYMĚTALÍK – SVĚT LADOVSKÉ POE-
ZIE. Galerie Librex, Ostrožná 33. Vernisáž 4. 8. v 17 h., 
potrvá do 30. 8.
TIBETSKÝ NOVÝ ROK. Výstava fotografií z buddhistické 
novoroční ceremonie v klášteře Repkong, autorem je 
tibeťan Karma. Organizuje o. s. M. O. S. T. ve spolupráci 
s KPB. Knihovna Petra Bezruče. 1. 7. – 31. 8.
STROMY A LIDÉ – Ritva Kovalainen a Sanni Seppo (Fin-
sko), RADIM LABUDA – Lorem ipsum (oratoř DU), JIŘÍ 
ZYKMUND, BARBORA A RADIM ŽŮRKOVI (Kabinet 
fotografie). Dům umění. Vernisáže 8. 7. v 17 h. Od 9. 7. 
do 10. 8. 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, 
szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
VÝVOJ PŘÍRODY VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ 
MORAVĚ. SLEZSKO V LIDOVÉM UMĚNÍ. EVROP-
SKÉ UMĚNÍ 14.–18. STOLETÍ ZE SBÍREK SZM: I. 
GOTIKA, II. RENESANCE A BAROKO. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Út–So: 9–12, 13–16 h., Ne, 
svátky: 9–12, 14–16 h.
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, 
Ostrožná 35. Otevřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h.
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. 
Otevřeno: denně 8–18 h.
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-
-Darkovičky. Otevřeno: Út–Pá: 9–17 h., So, Ne, svátky: 
11–17 h. Tel.: 595 051 110.
KRAJEM PETRA BEZRUČE. Ostravice – Srub Petra 
Bezruče. Otevřeno: Út–Ne: 9–11, 14–16 h. Tel.: 
558 682 356, 553 625 024.
PESTRÁ KRÁSA PAPOUŠKŮ. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 24. 8.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V PROMĚNÁCH ČASU 
1958–2008. Výstavní síň AND.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – 
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Renesanční střevíce. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Do 31. 8.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. 
Výstavní pavilon AND.
SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ aneb Chytré hlavičky z Čech, 
Moravy a Slezska (interaktivní výstava ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem). Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 24. 8. 
FERDIŠ DUŠA A KNIŽNÍ KULTURA. Památník Petra 
Bezruče, Ostrožná 35. Do 15. 8.
KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL. Skleníky AND. Do 17. 7.
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější rostlina světa 
(minivýstava). Výstavní síň – skleník AND.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 
553 623 276, info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  5. 7. 11.00–15.00 POLNÍ DEN MLÁDEŽE – meziná-

rodní závod mladých operátorů. 
Vysílací středisko opavských radioa-
matérů Pusté Jakartice.

11. 8.–15. 8. ZÁBAVNĚ SPORTOVNÍ PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR. Týden her a sou-
těží, venku i uvnitř, samostatně 
i v týmu. Info a přihlášky: esteti-
ka@svcopava.cz, tel.: 553 712 821, 
pí Montagová.

18. 8.–22. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BOJ 
O STANLEY CUP. Celotýdenní 
boj o putovní pohár ve všech dis-
ciplínách, a to jak na sportovním 
hřišti, tak na počítači. Info a při-
hlášky: estetika@svcopava.cz, tel.: 
553 712 821, pí Montagová.

25. 8.–29. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PYŠNOU 
PRINCEZNOU. Týden her a sou-
těží s přípravou malého divadel-
ního představení na téma Pyšná 
princezna. Info a přihlášky: esteti-
ka@svcopava.cz, tel.: 553 712 821, 
pí Montagová.

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, 
elimopava@elimopava.cz, www.elimopava.cz
TENSING OPAVA – moderní pěvecký sbor s kapelou, 
dramatem a tancem. Info: J. Folta, 775 938 076. 
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na MD. Během prázd-
nin neprobíhá, možno Po–Pá v rámci IK pro důchodce 
a nezaměstnané. Info: B. Lesáková, 775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro důchodce a nezaměstnané – 
Po–Pá: 9–12 h. Info: J. Weberová, 775 938 072.
PRÁZDNINOVÉ KURZY KERAMIKY – pro děti a ma-
minky s dětmi na MD. Út, St: 9–11 h. Info: B. Lesáková, 
775 591 985.
AWANA – křesťanský klub pro děti 2.–7. tříd ZŠ. Info: 
A. Kubíčková, 775 938 073.
KLUBKO – klub pro děti 7–12 let, provozní doba bude 
upřesněna vývěskou u vchodu. Info: M. Šmejkalová, 
775 938 077.
MOTOUZ – nízkoprahový klub pro mládež 13–19 let. Cen-
trum Elim, Rolnická 21A. Info: R. Tillová, 775 938 075. 
LEGAL – nízkoprahový klub pro mládež 15–22 let. Hra-
decká 16. Info: R. Tillová, 775 938 075.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – nabízí a koordi-
nuje práci zájemcům o dobrovolnictví. Během prázd-
nin pouze na e-mailu kubickova@elimopava.cz nebo tel.: 
775 938 073, A. Kubíčková. Centrum Elim, Rolnická 21A.
INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE – Po–Pá: 8–13 h. 
Poskytujeme prodej slevových karet ISIC, ITIC, ALIVE. 
Info: J. Weberová, 775 938 072.
BEZPLATNÁ ANONYMNÍ PORADNA – Psycholog – Po: 
16–18 h., Út: 16–18 h., St: 16–19 h. Právník – na objed-

nání, St: 10–12 h. Sociální pracovnice – Út, Čt: 9.30–
13.30 h. Poskytujeme krizové ubytování pouze obětem 
domácího násilí. Info: M. Šmejkalová, 775 938 077. 
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR ELIMU – 12.–25. 7., možno 
se přihlásit do 8. 7. Info: A. Kubíčková, 775 938 073.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Za-
vřené brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.
masarykova@optys.cz
PRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI OD 9 
LET
22. 7.  9.00–11.30 OBRÁZEK S MOŘSKÝMI MOTIVY 

pomocí ubrouskové techniky a ve-
selé magnety z pěnové gumy 
a ubrousků.

23. 7.  9.00–11.30 ÚPLET OVÁLNÉHO TÁCKU z pe-
digu zdobený korálky a barveným 
pedigem.

  5. 8.  9.00–11.30 NABARVENÍ POLYSTYRÉNOVÉ 
KOČIČKY dle vlastní fantazie akry-
lovými barvami a výroba myšky, 
kterou děti dotvoří pomocí barev.

  6. 8.  9.00–11.30 VÝROBA ZVONKOHRY z květi-
náčů, nabarvení pomocí lazuro-
vacích barev a dozdobení vázičky 
lazurovacími a akrylovými barvami. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  8. 7. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro 

kojící matky.
  9. 7. 13.30 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  1. 7. 15.00–18.00 O OTESÁNKOVI
  8. 7. 15.00–18.00 HRNEČKU VAŘ
15. 7. 15.00–18.00 O SMOLÍČKOVI
22. 7. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA PEKLI 

DORT
29. 7. 15.00–18.00 O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU
  5. 8. 15.00–18.00 KRTEK A VEJCE
12. 8. 15.00–18.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK 

NAŠLI PANENKU
19. 8. 15.00–18.00 JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 

ZASADILI SEMÍNKO
26. 8. 15.00–18.00 O ZLOSTNÉ PRINCEZNĚ
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.
INDIÁNSKÉ LÉTO 8. 7. – cvičení pro děti od 3. měsíců 
do 5 let, cvičební program zachovaný. Navlékání korálků, 
plazení a dovádění v prérii od Po do Čt.
ZÁPIS DO CVIČENÍ A PLAVÁNÍ NA ZÁŘÍ – 15. 7.

KURZY, TÁBORY
CVIČENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY – 31. 7., 15.30–
18 h. Nutná rezervace předem. Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 9. 7., 16–17–18 h. Válečkova 16, MC 
Oasa.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8 (nové atrak-
tivní prostory), tel.: 775 673 376, info@abeceda.org, 
www.abeceda.org. Individuální jazykové kurzy pro jed-
notlivce a firmy – zahájení kdykoli. TOP týdenní inten-
zivní jazykový kurz v Luhačovicích – 13.–18. 7., 27. 7. – 
1. 8., 10.–15. 8., 24.–29. 8. Týdenní intenzivní jazykový 
kurz v Opavě – 7.–11. 7., 4.–8. 8. Prázdninový anglický 
kemp pro děti v Luhačovicích – 13.–18. 7. (souběžně 
s TOP týdenním kurzem).
TÝDENNÍ PRÁZDNINOVÝ SEMINÁŘ O MODER-
NÍM TANCI s tanečníkem, choreografem a pedagogem 
R. Šromem (Praha). Info a přihlášky: Taneční škola při 
HOLOS centru Opava, Čapkova 13, tel.: 553 615 324, 
603 718 185, holos@holos.cz, www.holos.cz. KD Hlav-
nice u Opavy. 13.–19. 7.
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TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR M. SPÁČILA přijímá přihlášky 
do kurzů společenských tanců pro mládež/dospělé (začá-
tečníci, pokročilí) se zahájením výuky září/říjen v Domě 
umění, Pekařská ulice. Přihlášky: mirek.spacil@post.cz, 
tel.: 603 527 133.
LETNÍ TÁBOR BÍLÝ POTOK 2008 – 10.–17. 8. Rovná 
suchá louka obklopená hlubokými lesy v kouzelném údolí 
Bílého potoka, za osadou Šmelcovna u Veverské Bítýšky. 
33 stanů s dřevěnou podsadou na nadzemních pódi-
ích. Pořádá Klub Rybníček. Přihlášky a info: L. Jureček, 
731 501 286, lukas-jurecek@volny.cz.
STUDIUM PRO ZDRAVOTNÍKY. Český červený kříž 
pořádá od 12. do 17. července Okresní studijní stře-
disko pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium na střední 
zdravotnické škole. Absolventi získají základní zdra-
votnické znalosti, které využijí při budoucím studiu na 
zdravotnické škole. Bližší informace získáte na telefonu 
553 734 480 nebo 607 185 762. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
10. 7. 8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – 

významný astrolog E. V. Havelka
6. 8.  v Astroapatyce, Pekařská 58. 

Lékařská astrologie, poradenství. 
Objednávky osobně nebo na tel.: 
732 256 115.

14. 7., 25. 8. LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle 
učení B. Gröninga. Okr. rada

 18.00 Junáka, Na Nábřeží 4. Noví 
zájemci se mohou hlásit na tel.: 
732 518 025, 553 734 117. 

30. 7. 18.30–19.30 PŘEDNÁŠKY PRO NASTÁVA-
JÍCÍ MAMINKY. Válečkova 16, MC 
Oasa.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
21.7. 13.00–16.00 JEZDECKÝ DEN. Prezentační 

den hřebčína Albertovec. Propa-
gace dostihového dne, prohlídka 
moderního kamionu na 
přepravu koní, jízda na poníkovi. 
Dolní náměstí.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@ra-
ketabowling.cz, www.raketabowling.cz
   5. 7. a 6. 7. DÁREK KE STÁTNÍM SVÁTKŮM. Vyhraj 

pivo Gambrinus 10 nebo Kofolu. Podmín-
kou je 3x STRIKE po sobě.

21. 8. 16.00 LOSOVÁNÍ extraligy MBS
 17.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS
 18.00 LOSOVÁNÍ 2. ligy MBS
 19.00 LOSOVÁNÍ 3. ligy MBS
25. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 1. liga
26. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 2. liga
27. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 3. liga
28. 8. 16.00 1. KOLO MBS – extraliga
31. 8. 10.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ 

JEDNOTLIVCŮ. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2008.

HALA OPAVA, A. S.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz
19. 7.  HELAX PARTY
16. 8.  HELAX PARTY

SPORTTOUR 2008 
Opavský sportovní pohár – celoroční seriál, 11. ročník. 
Přihlášky možné před každou dílčí soutěží i pro více sou-
těží, www.sporttour.org, tel.: 724 293 910
23. 8.  SPORTTOUR – TRIATLON – triatlon 

X-terra (22. soutěž). Upřesnění místa 
a doby prezentace na www.sporttour.org.

29. 8.  SPORTTOUR – TENIS – tenis, dvouhra 
(23. soutěž). Upřesnění místa a doby pre-
zentace na www.sporttour.org.

SPORTOVNÍ AKCE
VELKÁ CENA OPAVY – 16. 7. 58. ročník v hodu oště-
pem mužů a 29. ročník v hodu oštěpem žen a 2. ročník 
Memoriálu MUDr. Miroslava Lesáka ve skoku o tyči. Pro-
gram: 17 h. 60 m žáci, tyč ženy, dálka ženy, disk muži. 
17.20 h. 100 m př. ženy, výška ženy. 17.30 h. 110 m př. 
muži. 17.40 h. 100 m ženy, představení závodnic Velké 
ceny Opavy v oštěpu žen. 17.50 h. 100 m muži, oštěp 
ženy, dálka muži. 18 h. 800 m ženy, tyč muži, koule muži. 
18.10 h. 1500 m muži, představení závodníků Velké ceny 
Opavy v oštěpu mužů. 18.20 h. 400 m muži, oštěp muži, 
trojskok muži, výška muži. 18.30 h. 400 m ženy, vyhlá-
šení vítězů oštěpu žen a prvního bloku disciplín. 18.40 h. 
200 m ženy. 18.50 h. 200 m muži, trojskok ženy, disk ženy. 
19.30 h. vyhlášení vítězů oštěpu mužů a druhého bloku 
disciplín. Pořádá AO TJ Sokol Opava na Tyršově stadionu. 
Přihlášky na místě nebo na sokolopava@tiscali.cz. 
POLNÍ DEN – 5.–6. 7. od 15 do 15 h. druhého dne. 
Celoevropský VKV závod radioamatérů – svátek a vyvr-
cholení celoroční přípravy. Vysílací středisko kolektivní 
stanice OK2KCE Pusté Jakartice.
SPORT PERFEKT, V. Macošková, tel.: 602 744 348, 
www.sportperfekt.cz. SPORT PERFEKT, Na Rybníčku 
56: Flexi-bar: posilování zad, břicha a pánevního dna. 
Vhodné pro začátečníky, starší lidi a lidi s nadváhou – St 
(18.30–19.25 h.), Power yoga: díky tomuto pravidelnému 
cvičení lze předcházet zdravotním problémům, protáhnete 
se a zaposilujete si – Po (15.30–16.25 h.), Út, Pá (8.30–
9.25 h.), Čt (19.30–20.25 h.), Pá (17.35–18.30 h.), Pila-
tes – Po, Čt (8–8.55 h.), Po, Pá (16.30–17.25 h.), Út, 
St (17.30–18.25 h.), Čt (18.30–19.25 h.), Bosu-pila-
tes – Út (16.30–17.25 h.), ABS-pilates – Po (18.30–
19.25 h.), Bosu – Po, St, Čt, Pá (16.30–17.25 h.), Út, St 
(18.30–19.25 h.), Út, Pá (17.30–18.25 h.), St, Ne (8.30–
9.25 h.), posilovna pouze pro ženy – Po, St (7–10 h., 16–
21 h.), Út, Čt (8–10 h., 16–21 h.), So, Ne (8–10 h.), Ne 
(18–20 h.). Fit klub PERFEKT, sady Svobody 4: Cvičení 
s Věrou Macoškovou – Po (16.30–17.25 h.) a Čt (17.30–
18.25 h.) P-CLASS, Po (17.30–18.25 h.) a Čt (18.30–
19.25 h.) DANCE AEROBIC, St (17.30–18.25 h.) LATINO 
DANCE, STEP INTERVAL – Po (18.30–19.25 h.) začá-
tečníci, Út (16.30–17.25 h.), St (18.30–19.25 h.), Pá 
(17.30–18.25 h.).
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 
17. listopadu 2, Opava-Kylešovice. CHI-TONNING 
– dynamické posilování a protahování: Út (17.30–
18.25 h.), FAT BURNER AEROBIC: Po (18.30–19.25 h.), 
Út (18.30–18.25 h.), Čt (17.30–18.25 h.), BODY STY-
LING: Po, Ne (17.30–18.25 h.), Čt (9.30–10.25 h.), 
POWER JÓGA: St (18.30–18.25 h.), STEP BODY: St 
(19.30–20.25 h.), Cvičení pro nastávající maminky: Út 
(16.30–17.25 h.), BOSU SPORT: Út: (19.30–20.25 h.), 
STREET DANCE: Čt (18.30–19.25 h.), BOSU: St (17.30–
18.25 h.), Po (19.30–20.25 h.). 
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 
724 777 843, info@tenis-centrumopava.cz, www.tenis-
centrumopava.cz, skype: recepce.tenis.centrum.opava. 
Tenisová hala, badmintonová hala, venkovní kurty, golf 
simulátor, sport shop, restaurace, denně 7–24 h.
VEŘEJNÁ CVIČENÍ TAIČI v době letních prázdnin: každé 
Út v Městských sadech, sraz v 17 h. před restaurací Na 
Střelnici. Zváni jsou všichni, kteří cvičí nebo cvičili kdekoliv 
Taiči, případně se o Taiči zajímají. Organizuje S. Hendrych 
a jeho žáci, tel.: 737 028 423, hendrychst@t-email.cz.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři 
odpovídají oznamovatelé akcí.
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Fotbalisté 
zůstávají ve 
druhé lize
Opavští fotbalisté SFC nezvládli roz-
hodující duel o postup do nejvyšší 
ligové soutěže a i v příštím roce 
budou hrát druhou ligu. Nedoká-
zali porazit jeden z nejlepších jarních 
týmů Jihlavu (prohra 3:2) a čeká je 
velmi náročná sezona. V nadcházející 
sezoně si totiž brousí zuby na postup 
více týmů než letos, a pokus o repa-

rát tak bude daleko náročnější. První 
posila, která by mohla týmu pomoci 
je olomoucký Pavel Šultéz.
Na prvním snímku se radují hráči 
a manažer Pavel Hadamczik z postu-

pové naděje vykřesané po vítězství 
nad Hlučínem. Na druhém z duelu 
s Jihlavou útočník Milan Halaška.

Foto: Jan Šindler

S výtečnou formou přijely na 
2. kolo I. ligy atletů v Olo-

mouci opavské atletky. Poprvé 
v historii tuto soutěž vyhrály. 
Muži dorazili na Hanou v osla-
bené sestavě a nakonec skončili 
čtvrtí. Opavské atlety může-

te vidět v akci v rámci třetího 
ligového kola, které proběhne 
28. června na Tyršově stadionu 
v Opavě. První disciplíny začínají 
v 11 hodin.

Nejlepším výkonem závodů byl výkon 

Jana Kudličky ve skoku o tyči. Sko-
kem 561 cm splnil B-limit na OH v Pe-
kingu. „Honza byl i nejlepší bodovač 
družstva mužů s 28 body, když vyhrál 
i dálku výkonem 709 cm,” říká trenér Jiří 
Lesák. O dalším víkednu zvítězil v tyčce 
s 555 cm na Evropském poháru druž-
stev v Portugalsku.

V družstvu žen nejlépe zabodovala 
Lucka Ondraschková, která získala 34 
bodů. Dálku vyhrála výkonem 580 cm, 
trojskok výkonem 12.53 m. V muž-
ské soutěži se nejlépe vedlo Jiřímu 
Baranovi, který skončil třetí na 400 m 
v čase 50.10, což je jeho osobní rekord, 
a šestý na 200 m v čase 22.44 s. Baran 
bodoval i v obou štafetách. 

Po třetím ligovém kole bude dalším 
kvalitním mítinkem na Tyršově stadi-
onu Velká cena Opavy. Těšit se můžete 
na středu 16. července, začátek je 
v 17 hodin. Program této sportovní udá-
losti naleznete v kulturním a sportovním 
kalendáři v tomto čísle Hlásky.

Atletky vyhrály druhé ligové kolo
Opavská atletka 
Lucka Ondraschko-
vá vyhrála 
v Olomouci dálku 
a trojskok.

Foto: archiv TJ 
Sokol Opava

Tělesně postižení sportovci 
zápolili na dvou olympiádách, 

které se konaly v Opavě na konci 
května a v polovině června. 
Na těchto akcích se setkávají 
mladí sportovci ze ZŠ Englišova 
a sportovci handicapovaní, což 
prospívá oběma stranám.

Šestá Olympiáda handicapovaných 
sportovců se uskutečnila 28. května 
na školním hřišti ZŠ Englišova. Závo-
dilo celkem 89 žáků z osmi škol a Den-
ního stacionáře Mraveneček. Sportovci 
soutěžili ve třech disciplínách: v běhu 
(jízdě na vozících) na 50 m – 100 m, 
hodu kriketovým míčkem a skoku do 
dálky (dojezdu na jeden záběr vozíku). 

Druhá Olympiáda speciálních tříd se 
konala 17. června v tělocvičně ZŠ Eng-
lišova. Závodilo 62 žáků ze šesti škol. 
Sportovci opět soutěžili ve třech dis-
ciplínách: hodu na cíl, skoku do dálky 
z místa (dojezdu na jeden záběr 

vozíku) a běh byl přizpůsoben podmín-
kám tělocvičny do podoby slalomové 
dráhy. „Žáci speciálních tříd jsou tak 
těžce handicapováni, že bez pomoci 
asistentů by nemohli soutěžit. Asis-
tenty jim dělali jejich rodiče, vychova-
telé, učitelé, zkrátka každá ruka, která 
byla zrovna volná. Pomáhali nám opět 
žáci sportovních tříd ZŠ Englišova,” 
uvedla Jana Brunová ze ZŠ pro TP. 

Výsledky 2. olympiády můžete najít na 
www.sweb.cz/skolaprotp/vysled-
kovalistinasp2.html. Fotografie pak 
na www.htefoto.cz/skola/zaci/foto.
php?idg=134&strana=0&foto=0.

Foto: archiv ZŠ pro TP

Engliška hostila dvě olympiády handicapovaných
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Pomůcka:
Esna, loca,
PPL, rusk,

Tanos

Klesání Zastarale
obrůst

1. DÍL
TAJENKY

Ušní
léky

Španělsky
„šílená”

Native valve 
endocarditis

(zkr.)

Oblastní
archiv
(zkr.)

Stonek Klid

Expresní
balíková
přeprava

(angl. zkr.)

Splátka
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Jméno
herečky
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Polibek Ovinouti Rachotit

Ochota Vlajka
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Odtáhnouti si

Nářečně
krtek

4. DÍL
TAJENKY

Tyče

Tramvajový
vůz

Legendární
angl. zbojník

Jméno naší
první superstar

Angl. „čas” Váha

Egyptská
lokalita

60 km jižně
od Luxoru

Výbušnina Iniciály 
dirigenta 
Talicha

Slitna
Fe + Al 

Malé
město

Lidový
souhlasKlenot

První
trojciferný

Řím. č. 1049 Hornina Slovensky
nářečně

„struhadlo”

Největší
řeka na
Aljašce

Špatné
počasí Uschovat

Slovenská spoj. 
souř. (natož)

Název pracího
prášku
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Moravská
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3. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY

Svěření
věci do
prodeje

Slovensky
„ovce”

Anglicky
„suchar”
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plášť

Jedn. zem.
družstvo

Start
letadla

Obsah
drahého

kovu
v minci

Druh
koberce

Výhonky Šéf
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měnová
jednotka

Přípravek
proti
plísni

brambor

Řecky
„proti”

Kanadský
filmový
herec

(Peter, 1928)

Vážení čtenáři, prázdniny a dovolené jsou tady, a tak jsme pro 
vás připravili dva tipy na výlet. Jeden naleznete v tajence naší 
prázdninové křížovky, druhý v tajence sudoku. Tři vylosovaní od 
nás obdrží dámské či pánské tričko a šňůrku na mobil s logem 
Opavy, pokud nám zašlou správné znění tajenky do 1. srpna. 
Tajenku posílejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: hlas-
ka@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete odevzdat i na poda-
telně magistrátu.

Text k prázdninové křížovce: Cíl dnešního nenáročného výletu 
leží jihozápadně od Opavy poblíž Litultovic, a chcete-li něco udě-
lat pro své zdraví, nejlépe je vyrazit na kolech, nebo jste-li zdat-
nějšími turisty, i pěšky. Objektem našeho zájmu je… (tajenka), 
který postavil roku 1833 mlynář Augustin Foltýn v nedalekém 
Sádku. V roce 1878 byl rozebrán a přenesen na nynější místo, 
kde byl v provozu až do 2. světové války. Roku 1969 byl rekon-
struován a v interiéru byla instalována malá expozice sekernic-
kého nářadí a potřeb pro hospodářství a domácnost. Otevřeno je 
po předchozí nebo okamžité domluvě s majitelem nebo správcem.

Text k sudoku s tajenkou: Nedaleko přehradní nádrže v Kruž-
berku se nachází mnoha pověstmi opředená zřícenina hradu 
(tajenka). Poměrně rozlehlý hrad byl založen mezi léty 1275 
a 1315 zřejmě olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka 
a zanikl pravděpodobně na sklonku 14. století. Stavba na skal-
natém ostrohu měla oválný půdorys, bergfritovou dispozici a pří-
kop po obvodě. Zřícenina je dnes zarostlá stromy a značně nepře-
hledná. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme čísla 
tak, aby každý sloupec, řádek, čtverec 3x3 a dokonce i obě hlavní 
úhlopříčky obsahovaly číslice 1 až 9. Tajenku na podbarvených 
políčkách v úhlopříčce odhalíme tak, že za čísla 1, 2, … 9 dosa-
díme písmena: J, T, I, E, Š, V, D, N, L.

Správné znění tajenky červnové křížovky zní: Asi proto, že jsi 
nechutný. Čepici s kšiltem a šňůrku na mobil s logem Opavy si 
v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito opavští výherci: Miroslav 
Volný, Vladimír Ziegler a Václav Malcánek. Řešení červnového 
sudoku s tajenkou je: 435827619 = STĚBOŘICE.

8 1 2 9

5 8

5 3 4 2

4 9 3 2

8 3 4

3 6

9 3 2 7 1 5

5

1 9

Křížovka, sudoku
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Dva mladí odchovanci opav-
ské atletické školy splnili 

limity na olympiádu v Pekingu. 
Běžec Jakub Holuša a tyčkař 
Jan Kudlička mají velkou šanci 
se podívat na nejsledovaněj-
ší sportovní podnik na světě. 
Šanci má i opavský odchova-
nec Lukáš Milo.

Sportovnímu výkonu Jakuba Holuši 
předcházel ještě důležitý školní 
úspěch. Devětadvacátého května 
seděl tváří v tvář maturitní komisi 

Slezského gymnázia. Poté, 
co překonal největší pře-
kážku v podobě zkoušky 
z českého jazyka, zvládl 
s přehledem angličtinu 
a se ctí obstál v zeměpise 
a společenských vědách. 
„S češtinou jsem se trochu 
potýkal, ale v angličtině 
už jsem to zvládl dobře 
a i z dalších zkoušek jsem 
měl dobrý pocit,” řekl po 
dokončení zkoušky.

Hned po úspěšné matu-
ritě vyrazil Jakub na Golden League 
v Berlíně, kde v běhu na 800 metrů 
splnil B-limit na olympiádu v Pekingu 
(1:46,15). Tímto výkonem se zařadil 
na průběžné 5. místo v evropských 
tabulkách na této trati.

Svěřenec Jana Škrabala a člen opav-
ského Sokola již soutěží na nejprestiž-
nějších závodech světové série: běžel 
dvě soutěže Golden League v Ber-
líně a v Oslu. V domácích závodech 
jej mohli příznivci atletiky vidět na 
Zlaté tretře v Ostravě (8. na 800 m) 
a v hlavním závodě Memoriálu Josefa 
Odložila v Praze (10. na 2500 m), kde 
byl nejúspěšnějším běžcem České 
republiky. „Skvělé bylo i vystoupení 
v nejvyšší evropské klubové soutěži 
Evropském poháru mistrovských zemí 
v Portugalsku, kde Kuba dokázal zís-
kat 2. místo na 1500 m a v běhu na 
800 m byl třetí,” říká trenér Jan Škra-
bal. Nyní jej čeká reprezentace České 
republiky na Evropském poháru, ext-
raliga, MČR jednotlivců a poté závě-
rečná příprava na OH.

Další velký talent z opavské líhně Jan 
Kudlička splnil B-limit na olympiádu 
ve skoku o tyči na 2. kole I. ligy atletů 
v Olomouci. Jeho 561 centimetrů bylo 
nejlepším výkonem závodů. (Více o at-
letické lize na str. 22.) Mimochodem, 
na olympiádu se připravuje ještě další 
odchovanec opavské sportovní školy 
ZŠ Englišova. Lukáš Milo splnil limit 
na 100 metrů. „Bude po hubených 36 
letech prvním Čechem na královské 
sprintérské trati,” říká Jan Škrabal.

Foto: Jan Šindler a archiv TJ Sokol 
Opava
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