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Opava si připomněla rok 1968
Výstava fotografií Opavy z roku 1968 či kon-
cert Pražského výběru 2 (foto na titulní straně). 
To byly dvě z několika akcí v rámci vzpomínky 
na invazi Varšavského paktu do Československa. 
ČB foto: archiv Dušana Jatela
 strana 7

Rekonstrukce Městského hřbitova
Během léta začala velká rekonstrukce hřbitova.
 strana 4

Začíná festival Bezručova Opava
Celé září bude patřit největšímu městskému kul-
turnímu festivalu Bezručova Opava. Letos je fes-
tival věnován mýtům a legendám. Na snímku 
jeden z festivalových hostů, herec Petr Čtvrtní-
ček. Foto: archiv festivalu BO strana 14

Město zvažuje odkoupení Slezanky
Vedení radnice bude jednat o koupi obchodního 
domu Slezanka na Horním náměstí. Cílem koupě 
je změnit architektonickou tvář Horního náměstí 
k lepšímu. Na fotografii je podoba náměstí z roku 
1950. Foto: archiv Tomáše Elise
 strany 8 a 9

Začala oprava Myší díry
Důkladným sklepáváním omítek začala oprava 
známého průchodu z Dolního náměstí – Myší 
díry. strana 6

Atleti se na olympiádě neztratili
Oba opavští atleti Jan Kudlička a Jakub Holuša 
porazili na olympiádě řadu papírově silnějších sou-
peřů. Na snímku Jan Kudlička při tréninku s talen-
tovanou Petrou Kozelkovou.
 strana 24
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Na začátku září se městská rada bude zabývat jedním 
z největších opavských otazníků – Slezankou. Po něko-
lika měsících jednání s majitelem Slezanky bude rada 
města a zastupitelstvo projednávat možnost odkoupení 
této budovy. 

Horní náměstí je místo, kterým denně prochází tisíce 
a tisíce lidí, které je přímo na očích všem návštěvní-
kům města. Je to součást naší městské tváře, na niž se 
stále díváme a kterou ukazujeme jiným. Zatím nemohu 
předjímat, jak vše dopadne. To, oč bychom se v pří-
padě dohody snažili, je co nejlepší architektonická 
proměna ve prospěch města. Proměna na základě 
důkladné a odborné debaty.

Poslední srpnový týden začala oprava jednoho z nejza-
nedbanějších zákoutí ve městě, tzv. Myší díry na Dol-
ním náměstí. Podchod je sice ve vlastnictví více soukro-
mých vlastníků, ale myslíme si, že bylo na místě, aby 
město opravě a úklidu maximálně napomohlo. Oprava 
bude dokončena zhruba v druhé polovině září. Omlou-
váme se všem za případné komplikace během oprav.

Během prázdnin jsme také začali s opravou Městského 
hřbitova. Nové a upravené cesty, lavičky a také více 
zeleně. To by měl být konečný výsledek. Také budeme 
chtít hřbitov lépe chránit, a proto připravujeme nové 
osvětlení a instalaci kamer. Rád bych vás ještě upozor-
nil na nový městský mapový portál na webových strán-
kách města. Najdete zde informace o veřejné správě, 
o územním plánu, turistice, školách či okrscích měst-
ské policie.

Největší městskou kulturní událostí měsíce září bývá 
festival Bezručova Opava. Ten letošní se věnuje mýtům 
a legendám a my vás na něj srdečně zveme. Celý 
měsíc si můžete vybírat z řady koncertů, výstav, besed 
či divadelních představení. 

Předchozí dva měsíce byly bohaté na důležité sportovní 
události. Chtěl bych připomenout alespoň tři. Brumo-
vický rodák a odchovanec opavského fotbalu Libor Kozák 
se ve svých 19 letech stal prvním opavským hráčem, 
který přímo přestoupil z Opavy do velkého zahraničního 
klubu. Držitel Ceny města, vytrvalostní plavec a několi-
kanásobný pokořitel kanálu La Manche David Čech pře-
konal jako první z republiky Gibraltarský průliv v obou 
směrech. Je to jeho další mimořádný výkon. Třetí udá-
lostí je účast dvou mladých opavských sportovců na 

olympiádě. Oba na olym-
piádě obstáli se ctí. Běžec 
Jakub Holuba porazil něko-
lik papírově silnějších protiv-
níků, tyčkař Jan Kudlička se 
dostal až do finále disciplíny. 
Jim i jejich trenérům patří 
zasloužený dík. Oba mladí 
sportovci jsou nesmírně pra-
covití a jejich výkony se asi 
ještě budou zlepšovat. Přeji 
jim hodně štěstí.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Fotbalový talent zamířil do Lazia Řím
Devatenáctiletý mladík Libor Kozák. V průběhu léta 
přestoupil z Opavy do italského velkoklubu Lazio 
Řím.
 strany 12 a 13
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AKTUALITY

Začala velká rekonstrukce Městského hřbitova

Během prázdnin začala rozsáhlá 
rekonstrukce Městského 

hřbitova. Hřbitovu přinese 
důstojnější prostředí, lepší 
zázemí a bohatší zeleň. První část 
rekonstrukce začala 28. července 
a potrvá zhruba tři a půl měsíce.

Co se na hřbitově změní? Budou vybu-
dovány nové zpevněné plochy a pě-
šiny budou upraveny tak, aby více odo-
lávaly nepříznivému počasí. Použity 
budou žulové kostky a kvalitní mlatová 
úprava včetně odvodnění a vsakovací 
jímky. Rozšířeno bude veřejné osvětlení. 
Zázemí hřbitova bude doplněno o nové 
lavičky, odpadkové koše a pro cyklisty 

budou připraveny stojany na kola. Hřbi-
tov bude ještě ozvučen. Pro zvýšení bez-
pečnosti a ochrany hrobů a hrobek bude 
na hřbitově instalován kamerový systém. 

Kromě těchto změn se připravují i sa-
dové úpravy. Dojde k prořezání sta-
rých a nemocných stromů, jež nahradí 
stromy nové. Chystá se rozšiřující 
výsadba dřevin ve hřbitovních alejích 
i na zcela nových místech. Další stromy 
budou ošetřeny, stávající plochy zeleně 
se rozrostou o parkové trávníky. Na akci 
„Zpevněné plochy Městského hřbitova 
v Opavě” se městu podařilo získat dotaci 
z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí 
České republiky. „Celkové náklady na 

realizaci této investice dosáhnou výše 
35.571.205 Kč, výše přidělené dotace činí 
32.014.085 Kč. Ze svého rozpočtu město 
Opava uvolní finanční prostředky ve výši 
3.557.120 Kč,” uvedl Martin Dostál z od-
dělení rozvoje města.

Většina sadových úprav je samostatnou 
částí hřbitovních úprav. Náklady na zeleň 
se budou pohybovat okolo 4 až 5 mili-
onů korun. Pokud by práce trvaly ještě 
v období Památky zesnulých, musí sta-
vební firma zabezpečit staveniště tak, 
aby byl možný příchod ke všem hrobům. 
Týká se to období od 2 týdnů před 1. lis-
topadem až do jednoho týdne po 1. lis-
topadu.

Zajímá vás, jak vypadá aktuální 
územní plán Opavy? Chcete 

se dozvědět, kde jsou stavební 
uzávěry, kontejnery pro tříděný 
odpad? Po kterých značených 
cyklostezkách vyjet na výlet? 
Odpovědi na tyto otázky a ještě 
mnoho dalších informací vám 
může poskytnout nový mapový 
portál na webových stránkách 
města.

Nový portál vytvořil odbor informatiky 
města v rámci projektu migrace geo-
grafického informačního systému. „Na 
tomto portálu budeme prezentovat geo-
grafická data různého charakteru a pře-
hlednou formou seznamovat uživa-

tele s městem a jeho okolím. Mapový 
portál je určen všem občanům města, 
návštěvníkům, investorům a všem 
zájemcům o bližší poznání opavského 
regionu,” říká jeden z autorů portálu 
Marek Drozdek. 

Při vývoji portálu byl kladen důraz na 
jeho jednoduchou ovladatelnost a ná-
zornost. Přímo na hlavní stránce najdete 
několik základních instrukcí, jak portál 
ovládat. Další informace jsou obsaženy 
v nápovědě portálu. „Všechny objekty 
lze v jednotlivých mapách jednoduše 
vyhledávat a zjišťovat o nich další infor-
mace. Libovolným kliknutím do plochy 
mapy lze získat informace k danému 
místu a objektu na mapě,” vysvětluje 
Marek Drozdek. Všechny mapy jsou plně 
interaktivní a využívají výhod a mož-
ností, které nabízí digitální kartogra-
fie a GIS. Při hledání v mapě si zvolíte, 
zda-li chcete hledané objekty zobrazit 
na obvyklé zeměpisné mapě nebo zda-li 
chcete zobrazit objekt na ortofotomapě 
(fotografický pohled seshora). 

Geografická data mapového portálu 
se dotýkají oblastí turistického ruchu, 
památek, sportu, odpočinku, vzdělání, 
třídění odpadu, bezpečnosti občanů, 
územního plánování, nové výstavby, 
administrativního členění a působnosti 

úřadů. Mapový portál města Opavy 
naleznete na webové adrese www.opa-
va-city.cz/mapy.

Webové stránky města nabídnou rozsáhlý

mapový portál Opavska

Co najdete na portálu
Mapový portál je členěn do sedmi inter-
aktivních kompozic s těmito názvy 
a obsahem:
1. ORP Opava 
Administrativně-správní rozdělení 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Opava, působnosti stavebních úřadů 
a matrik, katastrální území, obce podle 
výměry.
2. Turistické cíle
Historické, církevní, přírodní a tech-
nické památky Opavska.
3. Cyklotrasy
Značené cyklotrasy na Opavsku.
4. Územní plán
Územní plán města Opavy, funkční vyu-
žití území s regulativy podle platné 
vyhlášky.
5. Město Opava
Stavební uzávěry, prostory pro volný 
pohyb psů, kontejnery na papír, plast, 
sklo, rozsah povodně v roce 1997. 
6. Městská policie
Okrsky městské policie, služebny, 
kamery.
7. Školství
Školská zařízení zřízená městem Opa-
vou.

Město připravuje úpravy dalších zastávek MHD

Radnice bude pokračovat 
v dalších úpravách zastávek 

městské hromadné dopravy. Po 
sedmi zastávkách, které čeká 
bezbariérová úprava, budou ještě 
další tři frekventované zastávky 
zastřešeny.

Zastřešení zastávek zajišťuje pro město 
společnost Euro AWK. Odbor hlavního 
architekta vytipoval zastávky, které lidé 
často využívají a kde by přístřešky s la-
vičkami usnadnily lidem čekání na spoje. 
Původně vytipoval odbor pro tuto etapu 
úprav zastávky čtyři, ale ukázalo se, 

že v případě Krnovské brání snadnému 
zastřešení zasíťovaná plocha. Architekti 
proto připravují zastřešení pro zastávky 
na Bílovecké (zastávka Vaníčkova, směr 
centrum), Praskově (směr Kylešovice) 
a Olomoucké ulici (u nemocnice, směr 
centrum).
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Zářijové zastupitelstvo. Patnácté 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 16. září od 9 hodin ve 
Sněmovním sále minoritského kláš-
tera v Opavě. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Úprava režimu provozu na ulici 
Polní. Pro zklidnění dopravy v ob-
lasti ulice Polní budou od 1. září 
v úseku mezi ulicí Mlýnská a Polanova 
na všech křižovatkách odstraněny 
dopravní značky upravující před-
nost vozidel při průjezdu křižovatkami 
a bude zde stanoven režim tzv. „před-
nosti zprava”. V těchto křižovatkách 
bude vodorovným dopravním zna-
čením vyznačena hranice křižovatky, 
a řidič tak bude dostatečně srozuměn 
s nutností dát v tomto místě před-
nost jiným vozidlům. Na tuto změnu 
režimu bude samozřejmě řidič včas 
upozorněn výrazným informativním 
dopravním značením, které bude avi-
zovat změnu přednosti v jízdě v dané 
oblasti.

Dotace na revitalizaci 
Otického příkopu. Mezi-
resortní pracovní skupina 

při Ministerstvu zemědělství České 
republiky na svém zasedání dne 22. 
července rozhodla o přidělení dotace 
statutárnímu městu Opava na reali-
zaci investiční akce „Otický přikop”. 
Realizace této akce umožní bezpečné 
odvodnění povrchových vod z po-
vodí Otického příkopu, a to s ohle-
dem na ochranu obytné zástavby 
v Opavě-Kylešovicích. Celkové inves-
tiční náklady by měly dosáhnout 
66,248 mil. Kč, výše dotace ze stát-
ního rozpočtu bude činit 43,690 mil. 
Kč, Opava ze svého rozpočtu vynaloží 
částku 22,558 mil. Kč.
Stěhování stavební a centrální 
spisovny. V době od 22. 9. do 

31. 10. dojde ke stěhování stavební 
a centrální spisovny Magistrátu města 
Opavy do nových prostor v areálu 
na ulici Krnovské. Z těchto důvodů 
budou obě tyto spisovny pro veřej-
nost uzavřeny.
Město pronajme byty. Od 1. do 
26. září bude na úřední desce Magis-
trátu města Opavy zveřejněno ozná-
mení o výběrovém řízení na pronájem 
3 uvolněných bytů v majetku statu-
tárního města Opavy. Jedná se o byt 
velikosti 1+1 na Krnovské 30, 2+1 na 
Masarykově třídě 14 a 2+1 na Hor-
ním náměstí 30. Informace o způsobu 
výběrového řízení, termínu prohlídky 
bytů, podmínkách a termínu ukončení 
přijímání přihlášek budou podrobně 
uvedeny na vyvěšeném oznámení. 
K výběrovému řízení se mohou při-
hlásit pouze fyzické osoby starší 18-ti 
let, které jsou občany ČR nebo jsou 
cizinci s povolením k trvalému pobytu 
na území ČR (dle zvláštních práv-
ních předpisů). Dále nesmí zájemci 
mít uzavřenou jakoukoliv nájemní 
smlouvu k bytu ve vlastnictví SMO, 
nesmí městu nic dlužit, přičemž dluž-
níkem nesmí být ani právnická osoba, 
ve které je uchazeč členem statutár-
ního orgánu či společníkem. Případné 
dotazy vám zodpoví referent na tele-
fonu 553 756 804. 
Prezentace záměru revitalizace 
bývalého dominikánského kláš-
tera. Ve čtvrtek 11. září se od 16.30 
hodin v aule Slezské univerzity Na 
Rybníčku 1 uskuteční prezentace 
záměru revitalizace bývalého domi-
nikánského kláštera v Opavě (sídlo 
Domu umění, Vinárny U Přemka 
a Základní umělecké školy – výtvarný 
obor). Projekt představí jeho autoři 
– architekti Mikuláš Hulec a Daniel 
Špička (autoři rekonstrukce interiéru 
kostela sv. Václava).
Sbírka purkmistrů se rozroste. 
Sbírka purkmistrů, starostů a primá-

torů, která je nainstalována v kan-
celáři primátora, se v září rozroste 
o další obraz. Malířka Blanka Valchá-
řová dokončila obraz bývalého primá-
tora Opavy Jana Mrázka. Obraz bude 
slavnostně odhalen v druhém týdnu 
měsíce září v primátorově kanceláři. 
SFC podepsal partnerství s Os-
trojem. Opavský fotbalový klub SFC 
podepsal partnerskou smlouvu s jed-
nou z největších místních firem. 
Ostroj je jedním ze silných partnerů, 
který pomůže klubu dlouhodobě sta-
bilizovat zázemí. Klub ještě vyjed-
nává s dalšími společnostmi, které by 
mohly pomoci naplnit vysoké klubové 
ambice.
Změny v živnostenském zákoně. 
Prvního července nabyl účinnosti 
zákon č. 130/2008 Sb., který noveli-
zoval živnostenský zákon. Výrazným 
zjednodušením pro získání opráv-
nění k řemeslným živnostem je upuš-
tění od prokázání praxe v případě, že 
je dokladováno vzdělávání v oboru. 
Má-li podnikatel vzdělání v příbuzném 
oboru nebo rekvalifikaci, nutná praxe 
se zkracuje na jeden rok. I nadále lze 
však prokazovat splnění zvláštní pod-
mínky provozování živnosti pouze 
dokladem o vykonání šestileté praxe. 
Novela zavádí jednu volnou živ-
nost Výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona. Tato živnost zahrnuje 
80 oborů. Shora citovaný zákon nove-
lizoval současně zákon o správních 
poplatcích. Více informací získáte na 
kterémkoliv živnostenském úřadě.
Pro pas a občanku nechoďte 
5. září. První zářijový pátek nebude 
možné přijímat žádosti a vydávat 
občanské průkazy a pasy z důvodu 
celostátní centrální technologické 
odstávky systému. Ministerstvo vni-
tra se občanům omlouvá za případné 
potíže, které jim tento krok může 
způsobit.
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Parky byly obohaceny o dendrologickou stezku

Odpočinek i poznání nabízí 
nová dendrologická stezka, 

která vede zelenými prstenci 
parků kolem centra města. Stezka 
své návštěvníky seznámí se 
zdejším stromovým bohatstvím 
a botanickými zajímavostmi.

Město vytvořilo stezku ve spolupráci se 
sdružením Natura Opava a Českým sva-
zem ochránců přírody. Organizace spo-
lečně vytipovaly trasu stezky, vybraly 
jednotlivé dřeviny a další zajímavosti na 
trase. Na začátku trasy ve Dvořákových 
sadech (u historické budovy spořitelny) 
a na konci trasy v sadech U Muzea 
(naproti Mendelova gymnázia) najdete 
velké, více než metrové orientační 
tabule. Na těchto tabulích je celá stezka 
názorně vyznačena. Obsahuje i náhledy 
jednotlivých zastávek, zajímavých míst 

s významnými stromy. Na trase je pak 
dalších 18 informačních tabulek upozor-
ňujících na vybrané exempláře dřevin, 
jejich popis a další botanické zajíma-
vosti. „Věříme, že se tato „učebna v pří-
rodě” bude líbit,” říká Dagmar Kůreč-
ková z odboru kanceláře primátora.

Kromě tabulek připravilo město i ná-
vodné letáčky, podle kterých se celá 
trasa dá projít a všechna místa snadno 
nalézt. Letáky jsou k dispozici v Měst-
ském informačním centru. Slavnostní 
a symbolické otevření stezky je naplá-
nováno na 1. září. Zájemci, kteří si 
chtějí stezku projít v doprovodu a za 
výkladu zasvěceného odborníka Milana 
Kubačky a dalších nadšenců, kteří se 
na přípravě podíleli, se mohou vydat na 
10. hodinu k arkádám ve Dvořákových 
sadech.
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Slezská brusle 2008. V ne-
děli 21. září proběhnou v opav-
ských Městských sadech závody v in-
line bruslení pro širokou veřejnost. 
Závody s názvem Slezská brusle 
2008 – O pohár primátora statutár-
ního města Opavy jsou určeny pro 
bruslaře všech kategorií a každého 
věku. Své výkony můžete porov-
nat s přáteli, kolegy nebo závodníky 
z celé ČR, Slovenska či Polska. Slez-
ská brusle se stala součástí největ-
šího seriálu závodů ve střední Evropě 
– Nestlé Life InLine Tour. Těšit se 
tak můžete i na výkony absolutní 
bruslařské špičky. Závody zahájí od 
10 hodin soutěže dětí. Připraven je 
bohatý doprovodný program, vložené 
závody, rodinné štafety aj. Slezská 
brusle přímo navazuje na poslední 
letošní Blade Night – Oplajn 2008, 
která 20. září uzavírá seriál dvaceti 
sobotních vyjížděk na inline bruslích. 
Vávrovice otevírají novou školu. 
Přesně o týden prázdnin navíc si užijí 
školáci z Opavy-Vávrovic. Jako dárek 
k novému školnímu roku dostanou 
takřka zbrusu novou školu. Ta během 
necelých tří měsíců prošla náročnou 
celkovou rekonstrukcí od interiéru až 
po fasádu. Slavnostní otevření školy 
proběhne 8. září v 8.08 hodin na 
školním dvoře a celý areál bude volně 
přístupný až do 20 hodin.

Den bez aut 2008. Kam zajedeš na 
kole aneb Cyklodoprava včera, dnes 
a zítra v Opavě – to je téma letošního 
Dne bez aut, který proběhne 22. září 
od 9 hodin na Horním náměstí. Akci 
pořádá Areka ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí MMO, Měst-
skou policií Opava, Informačním 
serverem o cyklodopravě v Opavě 
– www.opavounakole.info a dalšími 
organizacemi.
Olympiáda stavebních profesí. 
Institut trhu práce ve spolupráci se 
Středním odborným učilištěm sta-
vebním v Opavě pořádají ve dnech 
1. a 2. října pro žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ Olympiádu stavebních profesí. 
Cílem této akce je zprostředkovat 
žákům informace, které by jim mohly 
pomoci s volbou oboru dalšího studia. 
Současně budou mít příležitost učinit 
si představu o moderním stavebnic-
tví, o pracovních postupech a o ná-
řadí a strojích, se kterými se dnes ve 
stavebních oborech mohou setkat. Za 
přítomnosti učitelů, mistrů odborného 
výcviku a učňů stavebního učiliště 
budou žákům předvedeny praktické 
ukázky výuky oborů zedník, truhlář, 
tesař, instalatér, pokrývač, elektrikář 
a klempíř. (www.soustop.cz)
Lékaři prosí o krev. Transfuzní sta-
nice Opava prosí dárce o darování 
krve všech krevních skupin. Největší 

nedostatek transfuzních přípravků 
je ve skupině A+. Darovat krev je 
možné bez předchozí objednávky na 
Transfuzním oddělení Slezské nemoc-
nice v Opavě – pavilon C (vchod od 
Olomoucké ulice) v pondělí a úterý 
od 6 do 11 hodin. Další informace 
získáte na telefonu 553 766 493 
nebo na www.nemocnice.opava.cz.

O prázdninách začala rekon-
strukce školky Šrámkova. Školka 
Korálek na Šrámkově ulici prochází 
rekonstrukcí obvodových plášťů 
budovy. Cílem oprav a změn je snížit 
náklady na energetický provoz a mi-
nimalizovat tepelné ztráty. Oprava 
potrvá do konce letošního roku. Na 
celkové náklady ve výši 16 mil. korun 
získalo město dotaci z Evropské unie 
a Státního fondu životního prostředí 
ve výši 9 mil. korun. Projekt je také 
podporován z Fondu soudržnosti.
David Čech přeplaval Gibraltar 
tam a zpět. Opavský dálkový pla-
vec David Čech přeplaval z Evropy do 
Afriky a zpět. Překonal v obou smě-
rech Gibraltarský průliv, tedy úsek 
mezi Španělskem a Marokem. Plavbu 
zvládl jako první v České republice. 
Celkově zvládl trasu za 8 hodin a 48 
minut.
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Rok co rok láká velké 
množství lidí pochod 

Bezručova Moravice, procházka 
nádherným údolím zdejší 
řeky. Organizátorem dnes už 
nejstaršího pochodu v republice 
je opavský odbor vysokohorské 
turistiky. Jeho členové letos 
oslaví 25. oddílové výročí 
a chystají na září velkou oslavu.

Oddíl naplánoval slavnostní akci na 

22. září na své stálé základně na Vel-
kém Sedle u Kružberku. Těší se nejen na 
účast současných a bývalých členů, ale 
také na zástupce oddílů z celé republiky.

Během čtvrt století svého působení se 
oddíl kromě organizování nejrůzněj-
ších přechodů a výprav věnoval také 
fyzickému, technickému a zdravotnímu 
výcviku nejen pro své členy, ale i další 
zájemce. Úroveň výcviku opavského 
oddílu patřila k nejnáročnějším v repu-

blice a prošlo jím téměř tři stovky vyso-
kohorských turistů.

Oddíl se dnes věnuje pěší i vysokohor-
ské turistice, cykloturistice a dalším akti-
vitám. Spolupracuje s polskými vysoko-
horskými turisty z města Bielsko-Biala. 
Oddíl také pečuje o značení a obnovo-
vání značení turistických cest. Mezi nej-
větší podniky posledních let patřila spolu-
práce s plzeňským oddílem na organizaci 
9. světové turistické olympiády.

Opavský oddíl vysokohorské turistiky slaví 25 let

Nový a téměř půl kilometru 
dlouhý chodník vede od druhé 

poloviny srpna po pravém břehu 
řeky Opavy. Chodník nechalo 
město vybudovat ve spolupráci 
s Technickými službami.

Upravena je celá část od Mostní ulice přes 
Resslovo nábřeží až za park na Ochra-
nově ulici, k lávce do Kateřinek. Živičný 
chodník nahradil jednoduchou a neupra-
venou pěšinu, která se při nepříznivém 
počasí rozmáčela. Nový povrch zpříjemní 
a zjednoduší pohyb cyklistům, in-line 
bruslařům či maminkám s kočárky. 

Chodník navazuje na síť upravených 
chodníků a cyklostezek kolem řeky a roz-
šiřuje tak další možnosti procházek a vy-
jížděk. „Celkové náklady na realizaci pro-
jektu činily 835.000 Kč,” uvedla Martina 
Dorazilová z oddělení rozvoje města.

V závěru srpna město přistoupilo ještě 
k další významné opravě. Začalo s opra-
vou omítek v podchodu u Dolního 
náměstí, tzv. Myší díře. Podchod byl už 
výrazně poškozen a posprejován. I když 
je ve společném vlastnictví více soukro-
mých majitelů, je natolik využívaný, že 
se město rozhodlo k opravě přikročit.

První část oprav začala 25. srpna a po-
trvá do 31. srpna. Po tuto dobu bude 
podchod neprůchozí. „Omlouváme se 
občanům města za vzniklé kompli-
kace, nicméně věříme, že po dokon-
čení této malé investiční akce dojde 
ke značnému zlepšení podmínek na 
této významné spojnici,” uvedl vedoucí 
oddělení rozvoje města Petr Šnejdar. 
V práci se bude pokračovat ve dnech 
19. a 20. září, kdy budou provedeny 
finální nátěry. V těchto dnech bude prů-
chod opět uzavřen. Celkové náklady 
na opravu budou činit zhruba 170.000 
korun.

O prázdninách nechalo město položit nový chodník kolem řeky

a začala oprava podchodu „Myší díra”
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Filmy, výstavou dobových 
fotografií a koncertem 

skupiny Pražský výběr 2 si 
připomněla Opava, že 21. srpna 
uplynulo čtyřicet let od násilného 

vojenského vpádu Varšavského 
paktu do Československa. 
Vzpomínkové akce připravilo 
město ve spolupráci s Opavskou 
kulturní organizací a firmou Fest 
Promotion.

K připomínce událostí 21. srpna 1968 
a následné totalitní normalizace připra-
vili pořadatelé promítání filmů Občan 
Havel a Good bye Lenin v kostele sv. 
Václava. Dále pak plenérovou výstavu 
u Obecního domu, na které bylo možné 
zhlédnout doposud nikde nezveřejněné 
fotografie okupované Opavy. Cenné 
fotografie poskytl městu ze sbírek 
svého otce Františka Dušan Jatel. Večer 
21. srpna patřil kapele Pražský výběr 
2. Frontman skupiny Michael Kocáb byl 

po listopadové revoluci 1989 předsedou 
parlamentní komise pro odsun sovět-
ských vojsk z Československa. Výstava 
fotografií bude také součástí Bezručovy 
Opavy (Knihovna P. Bezruče od 17. 9.).

Foto: archiv Dušana Jatela

Opava si připomněla 40 let od srpnové invaze

Během letošních Dnů 
evropského dědictví (EHD) 

budou pro zájemce z řad 
veřejnosti opět zpřístupněny 
zajímavé místní objekty 
a památky. V sobotu 13. září 
můžete navštívit osm památek 
a zhlédnout velkou bojovou 
ukázku v Opavě-Milostovicích. 
Časové vstupenky na prohlídky 
s průvodcem do jednotlivých 
objektů je možné zdarma získat 
v Městském informačním centru, 
a to od 1. září.

Mezi přístupné památky bude patřit 
Arboretum v Novém dvoře. Arboretum 
je proslulé množstvím cizokrajných i do-
mácích dřevin, kterých se zde pěstuje 
zhruba 7 tisíc. Arboretum bude v rámci 
EHD otevřeno zdarma, a to od 8 do 18 
hodin. 
Evropské dny dále nabízí možnost pro-
hlídky bývalého paláce Razumov-
ských (Slezského ústavu) s průvodcem 
a odborným výkladem o historii objektu 
a současnosti této významné vědecké 

instituce. Zájemci si mohou prohléd-
nout i přilehlou zahradu. Památka bude 
otevřena pouze v době prohlídky, která 
proběhne v 9, 11, 13 a 15 hodin na 
časové vstupenky. Sraz bude před hlav-
ním vstupem do budovy.
Kaple Božského Srdce (Marianum) 
bude otevřena pouze v době prohlídky, 
která začne ve 14 hodin na časové vstu-
penky.
Kaple sv. Kříže (Švédská kaple) byla 
zřízena opavským knížetem Přemkem 
I. jako zádušní svatyně. Památka bude 
otevřena od 10 do 15 hodin a budou zde 
také probíhat prohlídky s průvodcem, 
a to v 10, 12 a 14 hodin bez vstupenek.
Kostel sv. Alžběty postavil řád němec-
kých rytířů v sousedství proboštského 
kostela (dnes konkatedrály). V ní se 
dochoval obraz sv. Alžběty Durynské od 
F. I. Leichera, který budete mít možnost 
zhlédnout v 9, 11, 13 a 15 hodin na 
časové vstupenky.
Městské koupaliště z třicátých let 
minulého století můžete projít s průvod-
cem vždy od 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 
hodin na časové vstupenky.

V rámci EHD bude přístupná židov-
ská část Městského hřbitova. Pro-
vádět vás budou členové zájmového 
sdružení Areka, kteří se podíleli na 
vyčištění a její částečné obnově. Židov-
ský hřbitov se nachází za smuteční 
síní, je přístupný pravou bránou. Pro-
hlídky začínají v 10 a ve 13.30 hodin 
bez časových vstupenek, možnost 
vstupu i mimo prohlídky, a to od 10 do 
15 hodin. 
Prohlídku s výkladem nabízí rovněž 
Zemský archiv. Zájemci si mohou 
prohlédnout historický sněmovní sál 
a badatelnu, kde bude instalována 
výstavka archiválií. Památka bude ote-
vřena pouze v 9, 11, 13 a 15 hodin na 
časové vstupenky. Sraz účastníků bude 
ve vestibulu budovy. 
Památník čs. opevnění a armády 
v Opavě-Milostovicích bude ote-
vřen v rámci série ukázek mapujících 
90 let existence naší novodobé armády. 
Akce začíná od 12 hodin. Vstupné je 
80 Kč dospělí, 40 Kč děti. Více informací 
o akci najdete v kulturním kalendáři 
a na www.opevneni-milostovice.com.

Dny evropského dědictví obohatí bojová ukázka

jazykovÁ ŠKOLA

Lepařova 8, Opava
www.abeceda.org
mobil: 775 673 376

INTENZIVNĚ
OD ZÁŘÍ V OPAVĚ

Váš průvodce 
na cestě 

za vysněným 
jazykovým 
triumfem !
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Město zvažuje koupi Slezan
Horní a Dolní náměstí. Z urbanistického a architektonického pohledu dvě klíčová místa města. Jejich 
vzhled se zásadně podílí na tom, jak město vnímají jeho návštěvníci. Podílí se na tom, jak charakter 
města vnímají jeho obyvatelé. A jedním z nejdiskutovanějších prvků Horního náměstí je Slezanka. 

Městská rada a zastupitelstvo 
budou v průběhu září 

projednávat možnost, že 
by město odkoupilo budovu 
Slezanky. Z pohledu radních je 
Slezanka jedním z nejpalčivějších 
architektonických problémů 
města a radnice už mnoho let 
hledá cestu, jak tento problém 
vyřešit. O koupi již usilovalo 
dřívější vedení radnice, ale ani 
jednou se dohoda nezdařila.

V této chvíli není možné předjí-
mat konečné rozhodnutí, jeho defi-
nitivní podobu. Jde o zásadní koupi, 
o které budou zastupitelé i široká veřej-
nost určitě hlasitě a dlouho debatovat. 
Konečná suma bude pravděpodobně 
reflektovat tržní podmínky.

Rámcově se dá říci tolik: pokud zastu-
pitelé koupi schválí, začne velká debata 
za účasti odborníků, jak k architekto-
nické změně Horního náměstí přistou-
pit. Bude se mluvit o tom, jaký základní 
záměr pro rekonstrukci zvolit, přičemž 
možností je několik. 

Bude se hovořit o tom, zda objekt 
demontovat a vybudovat zcela novou 
zástavbu nebo zda objekt kultivovaně 
revitalizovat, rekonstruovat. Bude se 
debatovat o tom, zda volit historizu-
jící přístup nebo přístup moderní. Do 
debaty se bude chtít zapojit řada lidí, ať 
už laiků či odborníků z oboru. Co v tuto 
chvíli platí je to, že vše je na počátku 
a zcela otevřené. 

Debata by mohla trvat řadu měsíců, 
nebude překvapením, když potrvá déle 

než rok. Horní náměstí je středobo-
dem Opavy a konečné rozhodnutí ovlivní 
řadu generací Opavanů. Vedení města 
předpokládá, že by na základní rámcové 
rozhodnutí navázala architektonická 
soutěž. Město by stálo o to, aby se sou-
těže zúčastnili významní architekti. Dále 
by se hledal investor, který by stavbu 

podle vybraného návrhu revitalizoval či 
postavil.

V tuto chvíli vám nabízíme především 
pohledy na Horní náměstí od začátku 
20. století až do 60. let. Ukazují, jak 
náměstí působilo a fungovalo dříve, co 
v posledním století do sebe vstřebá-
valo, co přijímalo a co oddělovalo. I tyto 
snímky budou v případě schválení koupě 
podkladem pro debatu o nové Slezance.

Stručně z historie náměstí 
Horní náměstí bylo v novověké his-
torii ozdobou města. Na přelomu 16. 
a 17. století zde byly například působivé 
pravovárečné domy, z nichž nejvýstav-
nější byl právě na místě dnešní Slezanky. 

Z přiložených fotografií je vidět, jak 
hustá a výrazná byla zástavba v době, 
kterou ještě pamatují nejstarší opavští 
rodáci. Zlomovým momentem se stala 
druhá světová válka. V jejím závěru 
vyhlásila německá armáda Opavu za 
svou pevnost a tuhé boje město výrazně 
poznamenaly. V různé míře poškozená 
zástavba na Horním náměstí byla po 
válce demolována a odklízena.

Dřívější zastavěný prostor zel po válce 
prázdnotou a dlouho čekal na změnu. 
Několik návrhů nakonec nebylo reali-
zováno. Nakonec se přistoupilo k vý-
stavbě podle návrhu architekta Josefa 
Krischkeho. (Mezi další opavské práce 
německého architekta patří například 
pavilon L ve Slezské nemocnici.) Po lis-
topadové revoluci 1989 pak přibyly v zá-
stavbě ještě stavební zásahy vlastníků.

Číslo 8 | září 2008
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Nahoře:
Pohled na náměstí 

v prosinci roku 
1918.

Uprostřed:
Náměstí v roce 

1930.

Dole:
Letecký pohled na 
Opavu ve třicátých 

letech.

Foto: archiv 
Tomáše Elise
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Stavbě je v kontextu náměstí ponej-
více vytýkána její sídlištní podoba, její 
postavení vzhledem k těsnému sou-

sedství s gotickým chrámem Panny 
Marie, rozličné dodatečné soudobé 
úpravy. Na druhou stranu oceňují 

architekti její jednoduché včlenění do 
náměstí, nízkou výškovou hladinu, její 
další potenciál.

Názory na možnou 
proměnu Horního náměstí
Ivo Klimeš, architekt
(Ivo Klimeš je opavský rodák, který má 
za sebou mimo jiné výstavbu moder-
ního divadla v Mostě, rekonstrukci Slez-
ského divadla či podobu Horního náměstí 
s koulí. Znal se s architektem Slezanky 
Josefem Krischkem.)
Slezanka si zaslouží rekonstrukci. Rekon-
strukci a možná i křehkou nástavbu 
druhého patra v části nad průchodem 
(z náměstí směrem k bývalé nemoc-
nici U rytířů). A všechny detaily potřebují 
zušlechtit. Dům čeká na kulturního a bo-
hatého investora.
Slezanka má něco milého z osobnosti 
autora, architekta Josefa Krischkeho. Dům 
nekřičí, nedělá gesta, drží se u země. 
I stavební čára půdorysu a hmota Sle-
zanky uplatňuje farní kostel v pozadí 
a podporuje dominantní postavení diva-
dla a Hlásky – propojené dlažbou náměstí 
a fontánou. Ale něco mi na Slezance vadí. 
Ty předlouhé vodorovné pásy oken a pa-
rapetů a lehce sídlištní příchuť. 
Historii je těžko nahradit. Horní náměstí 
je centrum Opavy. Opava za poslední 

roky opravdu velice zkrásněla. Mám 
Opavu rád.

Pavel Fanta a David Wittassek, archi-
tekti
(David Wittasek je opavský rodák, který 
patří k talentované a oceňované mladé 
generaci českých architektů. Má za sebou 
desítky projektů, letos mimo jiné zís-
kal v rámci soutěže Stavba Moravsko-
slezského kraje čestné uznání v katego-
rii rodinných domů a ještě Cenu laické 
poroty.)
Slezanka je důležité místo ve struktuře 
města Opavy.
Samozřejmě, že detaily a použité mate-
riály odpovídají celkově nižší hladině 
kvality stavění v době vzniku. Nový blok 
na Horním náměstí se však díky sledo-
vání původní stopy dokázal dobře inte-
grovat do historického prostředí. Vel-
kým kladem je i nízká výšková hladina, 
stavba jakoby nechala jistou rezervu pro 
budoucí vývoj. Nebo spíše neprostavěný 
objem věnovala velkoryse veřejnému 
prostoru.
To je ohromný kontrast oproti dnes běž-
nému maximalizování objemů, překra-
čování koeficientů zastavěnosti. Oproti 
vytěžování pozemků do posledního metru 

spolu se snahou překročit do veřejného 
prostoru. Pokud by mělo dojít k rekon-
strukci, měla by být Slezanka více ote-
vřena a propojena s náměstím. Stát 
se prodloužením veřejného prostoru, 
jakýmsi podloubím či pasáží.
To je určitě možné, dnes používané sys-
témy fasád nabízejí hned několik moder-
ních řešení.
Jinak využití vnitrobloku je jistě možné, 
bylo by však určitě vhodné reagovat na 
původní gotickou parcelaci.

Milan Knížák, generální ředitel 
Národní galerie v Praze 
Současná zástavba není moc valná. Bude 
záležet především na tom, co přijde. Sta-
vět ocelové skelety městu moc nesvědčí 
a prosklené monstrum by bylo horší než 
lepší. 
Určitě by to chtělo se důkladně podívat, 
jak náměstí vypadalo, aby šlo s duchem 
po staletí vytvářeného urbanismu. Ale 
například pracovat s historizující zástav-
bou je těžké, i když pokud by to bylo cit-
livě replikováno, je to možné. 
Především je potřeba vyzvat k soutěži 
dobré architekty. Nikoli však takové, kteří 
si chtějí postavit pomník, jež by městu 
ublížil. 

Vlevo:
Sousedství kostela 
a náměstí ve 
30. letech.

Nahoře:
Podoba z 50. let.

Vlevo dole:
Zničené náměstí 
v roce 1947.

Vpravo dole:
Jiný pohled na ná-
městí v 50. letech.

Foto: archiv 
Tomáše Elise
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NABÍDKA KROUŽKŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KURZŮ V OPAVĚ NA ROK 2008/2009

Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné (pololetí) Zápis, zahájení
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, JASELSKÁ 4, 746 01 OPAVA, TEL.: 553 712 100, 712 821, E–MAIL: INFO@SVCOPAVA.CZ, WWW.SVCOPAVA.CZ
Dudlík s Romčou – cvičení pro 
maminky s dětmi

maminky s dětmi Út, Čt: 9.30–11 h. 45 Kč/1 lekce 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Dudlík s Hančou – cvičení pro 
maminky s dětmi

maminky s dětmi St: 9.30–10.30 h., 17–18 h. 30 Kč/1 lekce 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Klubíčko – hudební, pohybová 
a dramatická průprava

děti 4–7 let St: 15–16 h., 16.15–17.15 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Zpívánky – folklorní přípravka děti 4–6 let Út: 16–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Malé tanečky děti 5–7 let Út: 15–16.15 h. 400 Kč 15. 9. –19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Velké tanečky děti 8–12 let Út: 16.30–17.45 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

TS Pulsík – taneční přípravka děti od 5 let
St: 15.30–16.45 h., 
Čt: 15.30–16.45 h. 

600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Flétnička děti 5–8 let Út: 15–16, 16–17 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Barvička děti 5–8 let Po: 15.30–16.30, 17–18 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Keramička děti 5–8 let Út: 15.30–16.30, 17–18 h. 450 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Keramický kroužek děti 5–7 let Čt: 15.15–16.15 h. 450 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Angličtinka děti 4–7 let St: 16–17 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Škola bruslení děti od 5 let So, Ne 800 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Úsměv – folklorní soubor děti 6–5 let Po, Čt: 15.30–17 h., 17–19 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Break dance chlapce od 13 let 700 Kč 16. 9. v 17 h., Jaselská
Diskotance děti od 10 let Čt: 15, 16.15, 17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Aerobic dívky 8–12 let Po: 16–17 h. 400 Kč, 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Keramický kroužek děti od 8 let
Po: 15–16.30, 17–18.30 h., 

Út: 14.30–16, 16.15–17.45 h. 
900 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Keramický kroužek děti od 6 let Čt: 16.45–17.45 h. 450 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Free Dance – taneční soubor
Po: 16.30–17.30, 

17.30–19 h., St: 18–20 h. 
15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Kurz hry na africké bubny děti, mládež, dospělé Po–Pá (dle domluvy) 1 100 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Škola hry na bicí soupravu děti, mládež, dospělé Po–Pá (dle domluvy) 1 900 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Štěkáček – divadelní soubor děti od 10 let
St: 15.30–18 h., 

Čt: 15.30–18.30 h. 
500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Štěk – divadelní soubor mládež So: 8.30–13.30 h. 500 Kč
15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., 

Loutkové divadlo
Ruční dílna Čt: 16–17 h. 800 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Na kytaru bez not děti 6–15 let Po: 16–17, 17.18 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Capoeira Po: 19–21 h., St: 19.30–21 h. 1 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Všeobecná gymnastika děti od 1. tř. St: 16–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Atletika děti 6–9 let
St: 16–17.30 h., 

Pá: 15. 30–17.30 h. 
400 Kč

15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., 
Tyršův stadion

Florbal děti 7–10 let Po: 15–16 h. 400Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Florbal děti 10–13 let Po: 16–17 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Florbal děti 14–17 let Čt: 16.30–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Volejbal děti od 10 let Út: 14.45–16.45 h. 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Krnovská
Badminton děti od 10 let Út, Čt: 17–19 h. 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., ZŠ Otická
Házená – přípravka děti od 6 let Čt: 15–16.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Krnovská
Miniházená dívky od 10 let Pá: 17–18.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Krnovská
Freeride klub Út: 15–18 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., SVČ Husova

Bikros chlapce od 10 let St: 15–17 h. 400 Kč
15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., 

Městské sady
Střelecký kroužek děti 8–11 let Út: 15–16 h. 450 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Sportovní střelba děti od 10 let St: 15–16.30, 16.30–18 h. 450 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova

Stolní tenis děti od 7 let Út, Pá: 15–16 h. 400 Kč
15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., 

herna TJ Sokol Kateřinky
Čochtanova vodácká škola 
– vodácký kroužek

děti od 10 let St: 16–18 h. 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Horolezecký kroužek děti, mládež, dospělé Čt: 16–18 h. 400 Kč
15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., 

těl. MSZŠ a SOUZ
Černý čáp – vodácký kroužek děti, mládež Po: 17 h. 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Kanoistika děti od 8 let St: 16–17.30 h. 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Rybářství děti, mládež Po: 16–18 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Klub mladých teraristů děti od 10 let Út: 15–19 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Ještěrky – teraristický kroužek děti 6–9 let Po: 15.30–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Akvaristika Po: 15.30–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Prima hrátky se zvířátky děti 7–10 let St, Pá: 16–17.30 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Animals – chovatelský kroužek děti od 9 let Čt: 15–17 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Tvorba HTML stránek děti 8–16 let Čt: 16.30–19 h. 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Hry na PC děti 8–16 let Út: 15–17 h. 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Programování děti od 10 let Po, Pá: 15–17 h. 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Corel Draw a Photo Paint děti 12–16 let St: 15–17 h. 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Elektrokroužek děti 6–16 let Po, Út: 15–18 h. 550 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Letecký modelář děti 6–16 let Út: 16–18 h. 500 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Modelář – papírové modelářství 
a plastikový modelář

děti od 8 let Čt: 16–18 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Boj historickou zbraní děti, mládež, dospělé Pá: 15–17 h., Ne: 18–20 h. 600 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Krnovská
Takt – taneční soubor dívky od 15 let 600 Kč 14.10. v 17.30 h., Jaselská

Kurz stepu děti, mládež, dospělé
St: 17.30, 18.30, 
18.15–19.30 h. 

400Kč 1. 10., Jaselská

Hip Hop – taneční skupina mládež od 15 let 400 Kč 22. 9. v 17 h., Jaselská
Break dance chlapce od 16 let 700 Kč 16. 9. v 18 h., Jaselská

Společenský tanec
Po: 18.30–20.30 h. (Krnovská), 

St: 19.30–20 h. (Jaselská)
700 Kč 15. 9. + 17. 9. v 17 h. 

Vrtek – folklorní soubor pokročilé Pá: 19–21 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Ischias – folklorní soubor dospělé Po: 19–21 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Keramika mládež, dospělé Čt: 18–20 h. 110 Kč/1 lekce 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská
Horolezectví – Atlásek mládež, dospělé Po: 15–17 h. 400 Kč 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Husova
Cvičení pro ženy, protahování, 
posilování, relaxace

ženy Po: 18.30–19.30 h. 25 Kč/1 lekce 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

Cvičení pro mládež a dospělé mládež, dospělé
Po: 17.15–18.15, Út: 18.45–
19.30, Čt: 18.15–19.15 h. 

25 Kč/1 lekce 15. 9.–19. 9. od 14 do 18 h., Jaselská

HOLOS – O. S., TANEČNÍ ŠKOLA HOLOS, ČAPKOVA 13, 746 01 OPAVA, TEL.: 603 718 185, E–MAIL: HOLOS@HOLOS.CZ, WWW.HOLOS.CZ
Výuka latinskoamerických 
a standardních tanců

děti 6–10 let 8., 15., 22. 9., v 17 h., SZŠ, od října

Tvořivá dílna HOLOS – kroužek 
tvořivosti

rodiče, děti

PRIMA LINGUA S. R. O., ZACPALOVA 27, 746 01 OPAVA, TEL.: 553 628 689, 777 874 352, E–MAIL: INFO@PRIMALINGUA.CZ, WWW.PRIMALINGUA.CZ
Angličtina pro začátečníky veřejnost Po: 16–17 h. od 87 Kč/60 minut 22. 9., Zacpalova 27
Angličtina pro falešné 
začátečníky

veřejnost Po: 18–19 h. od 87 Kč/60 minut 22. 9., Zacpalova 27

Angličtina pro mírně pokročilé veřejnost Út: 17–18 h. od 87 Kč/60 minut 23. 9., Zacpalova 27
Angličtina pro středně 
pokročilé

veřejnost Po: 17–18 h. od 87 Kč/60 minut 22. 9., Zacpalova 27

Angličtina pro hodně pokročilé veřejnost Út: 18–19 h. od 87 Kč/60 minut 23. 9., Zacpalova 27
Konverzace v angličtině 
s rodilým mluvčím

veřejnost Po: 18.30–19.30 h. od 87 Kč/60 minut 22. 9., Zacpalova 27

Italština pro začátečníky veřejnost Čt: 16–17 h. od 87 Kč/60 minut 25. 9., Zacpalova 27
Italština pro mírně pokročilé veřejnost Čt: 17–18 h. od 87 Kč/60 minut 25. 9., Zacpalova 27
Němčina pro falešné 
začátečníky

veřejnost St: 17–18 h. od 87 Kč/60 minut 24. 9., Zacpalova 27

Španělština pro začátečníky veřejnost St: 16–17 h. od 87 Kč/60 minut 24. 9., Zacpalova 27
Španělština pro mírně 
pokročilé

veřejnost St: 17–18 h. od 87 Kč/60 minut 24. 9., Zacpalova 27

Ruština „oprašovací” veřejnost Út: 16–17 h. od 87 Kč/60 minut 23. 9., Zacpalova 27
Polština pro začátečníky veřejnost Čt: 16–17 h. od 87 Kč/60 minut 25. 9., Zacpalova 27
MATEŘSKÉ CENTRUM OASA–BABY CLUB KAČKA, VÁLEČKOVA 16, 746 05 OPAVA 5, TEL.: 723 391 163, WWW.BABYCLUB.CZ
Cvičení kojenců děti 3–6 měsíců Út: 11.30, 13 h., Čt: 11.30 h. 450 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Plavání kojenců
děti 6 týdnů
– 5 měsíců

Po, St, Čt, Pá: 9–14 h. 800 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Laktační liga kojící maminky Út: 11–12 h. 
70 Kč, 250 Kč/per-

manentka
celoročně

Cvičení batolat děti 6 měsíců – 1 rok
Po: 11.30, 14.15, 15 h., 

St: 9, 11.30 h., Pá: 9.15 h. 
450 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Cvičení rodičů s dětmi děti 1–2 roky
Po: 9., 16., 16.30 h., Út, 

Čt: 9 h. 
450 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Školička–cvičení, výtvarka děti 2–4 roky Po, Út, Čt, Pá: 10–11 h. 450 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 
Hudební školička děti 2–5 let St: 10–11 h. 450 Kč/7 lekcí od 8. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 
Pohádkové a výtvarné 
odpoledne

děti 1,5–5 let Út: 15–18 h. 60 Kč/jednorázově od 9. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Odpoledne plné pohybu děti 1,5–5 let Čt: 15–18 h. 60 Kč/jednorázově od 11. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 
Nošení dětí v šátcích St: 12 h. 80 Kč/jednorázově od 10. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Narozeninové párty děti do 5 let Pá, So, Ne: 15–18 h. 
350 Kč/ pronájem 

mat. centra

Cvičení pro těhulky
Út: 15.30–16.15, 
16.30–17.15 h. 

LRC Englišova 526, 
Opava

od 17. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Plavání pro těhulky Út: 16.30–17.15, 17.15–18 h. 
Rezervace: 

605 962 095
od 10. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Gravidjóga pro těhulky St: 16.30–17.15, 17.30–18.15 h. 420 Kč/7 lekcí od 10. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Přednášky těhulky St: 18.30–19.30 h. 
Rezervace: 

605 962 095
od 18. 9. Po–Pá: 8.30–15 h. 

Plavání kojenců a batolat
děti 6 měsíců–1,5 

roku
Po, Út, St, Čt, Pá: 13–18 h. 1 600 Kč/14 lekcí

od 8. 9., Spec. ZŠ pro TP, 
Dostojevského 12

Plavání kojenců a batolat
děti 4 měsíce–10 

měsíců
Po, Út, Pá: 9–11 h. 1 100 Kč/9 lekcí

AB Squash, Fugnerova 52, 
tel.: 553 613 332

Plavání rodičů s dětmi děti 2–4 roky
Út: 8.30, 9 h., St: 15.30 h., 

Pá: 8.30 h. 
1 500 Kč/13 lekcí 16., 17., 12. 9., LRC Englišova 526

Plavání dětí bez rodičů děti 4–7 let St: 17–18 h. 950 Kč/13 lekcí 17. 9. 
Plavání MŠ děti 4–7 let Po, Út, St, Čt

Palvání rodičů s dětmi
děti 10 měsíců 

– 4 roky
Út: 15.30–17 h., St: 9–11 h. 1 300 Kč/11 lekcí

23., 24. 9., Hotel Belaria, Hradec 
n. Mor. 

SPORT CLUB OPAVA, ROLNICKÁ, HALA ELIM, 746 05 OPAVA 5, TEL.: 608 625 162, E–MAIL: SPORT. CLUB@OPAVA.CZ
Bodystyling mládež, dospělé Út, Čt: 19.20 h. 40 Kč/1 lekce 2. 9., hala Elim
Ball velké míče zdravotní cvičení Út: 18–19 h. 2. 9., hala Elim

Pilates wellnes dospělé
Út, Čt: 19–20 h., 

St: 17.30–18.30 h. 
550 Kč/15 lekcí

9. 9., 10. 9., ZŠ Šrámkova, 
tel.: 608 625 162

Power jóga dospělé Po: 17.30–18.30 h. 40 Kč/1 h. 8. 9., ZŠ Englišova, tel.: 608 625 162
P–clase mládež, dospělé Po, St: 18.30–19.30 h. 550 Kč/15 lekcí 8. 9., ZŠ Englišova, tel.: 608 625 162
EUROTOPIA OPAVA O. P.  S., KLUB MODRÁ KOČKA, HRADECKÁ 16, 746 01 OPAVA, TEL.: 774 883 619, E–MAIL: JANA. CHMELAROVA@EUROTOPIA.CZ, 
WWW.OPAVA. EUROTOPIA.CZ
Kočkoviny – tvořivé ateliéry, 
čajovny, film. kluby atd. 

děti 7–12 let Po: 15–17 h. zdarma do 30. 9. 

Háďata – škola hadích 
bojovníků, turistika, hry atd. 

děti 7–15 let Čt: 16–18 h. 
příspěvek na 
výlety atd. 

zahájení 2. 10., přihlášky do 30. 9. 

AIKIDO DOJO OPAVA, VENDULA KLIMEŠOVÁ, 746 01 OPAVA, TEL.: 604 219 984, E–MAIL: AIKIDO. DOJO. OPAVA@SEZNAM.CZ, WWW.AIKIDO–DOJO–OPAVA.CZ
Aikido – Opava – ZŠ, 
Krnovská 86

děti 6–13 let Po, St: 16.30–17.20 h. 1 250 Kč 10. 9. v 17 h. 

Aikido – Opava – ZŠ, 
Krnovská 86

mládež, dospělé Po, St: 17.30–19 h. 1 950 Kč 10. 9. v 18 h. 

Aikido – Kravaře – ZŠ Kravaře, 
Komenského 14

děti 6–13 let Út, Čt: 16–16.50 h. 1 250 Kč 11. 9. v 16.30 h. 

Aikido – Kravaře – ZŠ Kravaře, 
Komenského 14

mládež, dospělé Po, Čt: 20–21 h. 1 750 Kč 11. 9. ve 20.30 h. 

Aikido – Vlaštovičky – kulturní 
sál, Okružní 3

děti 6–13 let Út, Čt: 17.30–18.20 h. 1 250 Kč 11. 9. v 18 h. 

S. K. SPORT PRO VŠECHNY, M. KOPŘIVA, FÜGNEROVA 44, 746 05 OPAVA 5, TEL.: 737 134 319, E–MAIL: KOPRIVAMILAN@SEZNAM.CZ
Sportovní průprava: gymn., 
lyžov., posil., hry, kond. cv. 

děti a mládež 
8–12 let

Út: 17.30–19 h. ZŠ Šrámkova 150 Kč/měsíc 30. 9. v 17.30 h., ZŠ Šrámkova

Sportovní průprava: gymn., 
lyžov., posil., hry, kond. cv. 

děti a mládež 
9–15 let

Čt: 16–17.30 h. STŠ Kolofík. 
nábř. 

150 Kč/měsíc 2. 10. v 16 h., STŠ, Kolofíkovo nábřeží

Sportovní průprava: gymn., 
lyžov., posil., hry, kond. cv. 

děti 4–6 let Čt: 17.30–19 h. ZŠ Šrámkova 150 Kč/měsíc 2. 10. v 17.30 h., ZŠ Šrámkova

Lyžařská a snowboardová škola 
„Kopřiva” 

So, Ne: leden–březen zahájení říjen 2008 – červen 2009

GYMNASTICKÝ KLUB TJ SOKOL OPAVA, B. NĚMCOVÉ 22, 746 01 OPAVA, TEL.: 777 977 897
TEAMGYM dívky roč. 1998–1994 3 x týdně 1,5 h. 2 500 Kč/rok  5. 9. a 12. 9. v 16 h., ZŠ Šrámkova 

Přípravka
dívky roč. 2003 

a mladší
1 x 1 h. týdně 1 000 Kč/rok 5. 9. a 12. 9. v 16 h., ZŠ Šrámkova 

Estetická skupinová gymnastika 
dívky roč. 

2002–1999
3 x týdně 1,5 h. 2 500 Kč/rok 5. 9. a 12. 9. v 16 h., ZŠ Šrámkova 

Estetická skupinová gymnastika dívky roč. 1999–1996 3 x týdně 2 h. 3 000 Kč/rok 5. 9. a 12. 9. v 16 h., ZŠ Šrámkova 
Estetická skupinová gymnastika juniorky, seniorky 3–4 x týdně 2 h. 3 500 Kč/rok 5. 9. a 12. 9. v 16 h., ZŠ Šrámkova 
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JAK SE ŽIJE

Fotbal hraje od šesti let a věnoval mu každou 
volnou chvilku. Začínal před lety v rodných 

Brumovicích, poslední dvě sezony exceloval 
ve druhé fotbalové lize jako útočník SFC 
Opava a patřil k postrachům brankářů. Letos 
v létě reprezentoval Česko na mistrovství 
Evropy hráčů do devatenácti let a přestoupil 
do věhlasného Lazia Řím, do klubu, ve kterém 
se poprvé v Itálii předvedl i Pavel Nedvěd. 
Devatenáctiletý útočník Libor Kozák se postaral 
o největší přestup v historii opavského 
fotbalového klubu. 

Střílí góly, umí vystřelit nohou i zahrát hlavou, odvážně 
a tvrdě brání a neztrácí zápal do hry, i když mužstvo pro-
hrává. Kolik takových útočníků v českých fotbalových 
soutěžích znáte? Libor Kozák rozepsal příběh o tom, jak 
se kluk z malého českého klubu může bez oklik dostat 
k šanci hrát velký evropský fotbal. V jeho příběhu je zahr-
nuta velká dřina, velká odvaha a velká životní příležitost.

Připouští, že skok z české druhé ligy do italské elitní sou-
těže je obrovský; vždyť vynechal mezistupeň v podobě 
české nejvyšší soutěže (a ne, že by o něj neměly naše 
prvoligové kluby zájem). Nabídka z Říma však byla nato-
lik lákavá, že s italským klubem podepsal smlouvu na 
pět let. „Je to pro mě obrovská motivace a výzva. Samo-
zřejmě vím, že moji vrstevníci, kteří jsou v zahraničí, se 
zatím neprosadili, ale já jsem to chtěl prostě zkusit. Jed-
nou bych si to mohl vyčítat,” vysvětluje, proč se rozhodl 
pro přestup do Itálie.

Na fotbalové začátky má Libor Kozák příjemné vzpomínky. 
„Od svých zhruba šesti jsem měl jasno, chtěl jsem se stát 
fotbalistou. Tehdy mě kamarád přihlásil na jeden zápas 
a mně se fotbal natolik zalíbil, že jsem u něho zůstal. Celá 
rodina v čele s otcem mi fandila a podporovala mě,” vzpo-
míná. 

Hrát začínal v rodných Brumovicích, asi po čtyřech letech 
přestoupil do Opavy. Věnoval se i jiným sportům, třeba 
atletice, plavání nebo karate, fotbal však zvítězil. „Tašku 
ze školy jsem odhodil, vzal do ruky kopačky a pelášil na 
hřiště,” popisuje a dodává, že za svůj první fotbalový 
úspěch považuje přestup do Opavy.

V dorostu hrával defenzivní štít a do útoku druholigo-
vého klubu se dostal teprve loni na jaře. Hned v prvním 
zápase dal gól. „První vstřelený gól v prvním zápase za 
A mužstvo SFC Opava považuji za svůj největší fotba-
lový úspěch. To odstartovalo moji profesionální kariéru,” 
říká. Co naopak považuje za svůj fotbalový neúspěch? 
„Neúspěchy si nepřipouštím. Chyby možná, ale ty jsou 
k něčemu dobré. Šel jsem do fotbalu s tím, že to zkusím 
a uvidí se. Zatím všechno klaplo, fotbalem se živím a tím 
jsem si splnil sen. Dělám, co mě baví,” hodnotí.

Kromě úspěchů v kariéře letos stihl také ukončit stu-
dium na hotelové škole, před prázdninami odmaturo-
val. Skloubit sport a školu pro něj bylo zpočátku těžké. 
„Nemohl jsem si zvyknout, zkoušky jsem měl jednou za 
půl roku. Ale postupem času jsem to zvládal v pohodě,” 
popisuje. V únoru absolvoval praktickou maturitu, o ně-
kolik měsíců později pak odmaturoval z češtiny, anglič-
tiny, francouzštiny a ekonomiky.

Ve druhé půli července reprezentoval Českou republiku na 
mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let. Zatímco jeho 
spoluhráči se snažili předvést svým potenciálním zaměst-
navatelům, Libor Kozák už hrál s čistou hlavou, pětiletou 
smlouvu s Laziem Řím podepsal začátkem července. 

Krátce po mistrovství mladý útočník odletěl do Itálie. 
„V Itálii mám zařízený byt. Budu bydlet s rodinou, která 
má velký dům a jeho část pronajímá. Je to krásné místo, 
s krásným výhledem, v klidném prostředí. Mám to blízko 
do tréninkového centra,” líčí své začátky v Itálii. Na Ape-
ninský poloostrov odlétal s očekáváním i obavami, hlavně 
zpočátku prý pocítí odloučení od rodiny a přátel a po-
prat se musí i s novým jazykem. „Mamka s přítelkyní to 
samozřejmě oplakaly. Ale mám v rodině obrovskou pod-
poru. Určitě mi bude smutno, rodina a kamarádi za mnou 
však budou často dojíždět, tak věřím, že to zvládnu. 
Mám samozřejmě obavy, neznám řeč, zvyky a spoustu 
dalších věcí,” popisuje pocity před odletem do Itálie.

Při podpisu smlouvy představitelé Lazia českého útoč-
níka ujistili, že s ním od počátku počítají do prvního 
týmu, trénovat začal hned po příletu do Itálie.

Foto: Jan Šindler, archiv SFC Opava

OSOBNOST

Libor Kozák

Řekli o Liboru 
Kozákovi
Pavel Hadamczik, gene-
rální manažer SFC Opava 
„Pro náš klub je to první a největší 
přestup v historii do výjimečného 
klubu v zahraničí. Znamená to zvý-
šení prestiže opavského klubu v čes-
kém fotbale, zvýšení prestiže města 
Opavy a také motivaci pro hráče 
a trenéry. Přestup ukázal, že jsme 
v klubu nastoupili správnou cestu. 
Je to i vzkaz divákům a příznivcům, 
že z Opavy může hráč přestoupit do 
velkého klubu.
Libor Kozák je vysoký hrotový útoč-
ník. Jeho předností je pracovi-

tost, kvalitní zakončení hlavou i no-
hou a také skromnost. Je to pro něj 
vyznamenání, že ho italský klub zís-
kal. Dostal životní šanci a je zapo-
třebí, aby byl trpělivý, naučil se 
řeč a získal správný přístup k velmi 
náročnému tréninku. Věřím, že se 
nakonec prosadí.”

Ladislav Kozák, otec
„Pro Libora je charakteristická cíle-
vědomost, skromnost, to, že se mu 
nezatočila hlava z úspěchu. Stojí 
pevně na zemi a ví, co chce. Teď je 
v jiném prostředí, uvidíme, co to 
udělá. Věřím, že bude pokračovat 
tak jako předtím. 
Od počátku hrával na pozici stopera, 
pak v dorostu středního záložníka. 
Útočníkem se stal dva až tři dny 

před druholigovým zápasem Opavy 
se Žižkovem. I na těch předcho-
zích pozicích dával góly. Když začal 
hrát útočníka, tak už měl schopnost 
naběhnout si, využít pozice, vstře-
lit branku. I přes své mládí se nebojí 
soubojů, chodí i na obranné akce, 
vrací se. Pracuje v obraně i v útoku.
Po třech týdnech od jeho odjezdu 
jsme za ním jeli do Itálie. Vezli jsme 
mu auto, pomáhali jsme mu zaři-
zovat nový byt, snažili jsme se mu 
pomoci vytvořit domácnost, rodin-
nou pohodu. Velkou oporu tam má 
v Davidu Rozehnalovi, se kterým 
jsme se potkali a se kterým jsme si 
popovídali. Libor nás mile překvapil, 
že se už v restauracích snažil mlu-
vit italsky. Řeč je teď pro něj velmi 
důležitá.”
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Letošní festival Bezručova Opava
je věnován mýtům a legendám

Jeden z nejstarších 
a nejpestřejších kulturních 

festivalů v republice Bezručova 
Opava vstupuje do svého 
51. ročníku. Během září vám 
nabídne důmyslně připravenou 
směsici divadelních představení, 
koncertů, filmů, výstav, besed 
a dalších akcí. Jejich společným 
motivem je téma – mýty 
a legendy.

Multižánrová nabídka je natolik pestrá, 
že si v ní mohou najít zajímavé pořady 
děti i dospělí, lidé hledající oddech i lidé 
pátrající po zajímavých uměleckých poči-
nech. Městský festival přináší řadu zná-
mých jmen, například rockové legendy 
Vladimíra Mišíka či Blue Effect, kyta-
ristu Štěpána Raka, divadlo Husa na pro-
vázku, písničkáře Jiřího Dědečka či herce 
Petra Čtvrtníčka. 

I z tohoto krátkého výčtu jmen je 
zřejmé, že téma mýty a legendy nezna-
mená pouze ponor do dávnověku, vzdá-
lené historie. „Festival se bude dotýkat 
mýtů a legend provázejících lidskou civili-
zaci od nepaměti, ale také může nahlížet 
na novodobou mytologii či legendy sou-
časného uměleckého snažení,” konsta-

tuje dramaturg městských kulturních 
akcí Petr Rotrekl.

Co vedlo Petra Rotrekla k výběru 
takovéhoto tématu? „Je to téma zají-
mavé, inspirativní, nevyčerpatelné 
a filosoficky i umělecky nesmírně 
hluboké. Mýty byly na počátku 
tázání po smyslu lidské existence, na 
počátku výkladu nepochopitelných 
přírodních i společenských dějů či 
hledání našeho místa ve vesmírném 
řádu. Prostřednictvím starodávných 
(i novodobých) příběhů a za pomoci 

všech myslitelných uměleckých druhů 
vám budeme nabízet výheň nejpropast-
nějších emocí i Aristotelovu katarzi při 
spoluprožívání uměleckého díla, tedy 
také očistu od těchto vášní, dramat 
i osudových střetů. Budeme putovat pro-
storem i časem a samozřejmě se nevy-
hneme ani naší současnosti,” zve na Bez-
ručovu Opavu dramaturg.

Festival nás zavede do mýtů a legend 
Tibetu či Indie, do starověkého Řecka 
a jeho příběhů o Oidipovi, Médei či Anti-
goně, do staré Anglie k její legendě 
o králi Artušovi. Pozornost upřeme 
i k české panovnické legendě – Karlu IV. 
Několik pořadů je věnováno Opavě či 
opavským umělcům a nadšencům. Vzpo-
mínka na básníka Petra Bezruče, výstava 
studentů opavského Institutu tvůrčí foto-
grafie, výstava všímající si tajných zna-
mení a poselství s názvem Opava – nevi-
ditelné město, literární večer mladých 
básníků a hudebníků, několik divadel-
ních představení v podání místních ama-
térských souborů. Zajímavé zamyš-
lení a úvahy o smyslu práce a významu 
volného času nabídne přednáška Jiřího 
Siostrzonka (Slezská univerzita) s ná-
zvem Znepokojivé mýty o práci a vol-
ném čase.

V rámci letošního ročníku oslaví 
své pětadvacátiny opavská hudební 
legenda: tónově rozcuchaná light-fol-
ková kapela Děsně fajn. Na oslavu 
výročí přijede například Petr Čtvrtníček, 
písničkář Jiří Dědeček, Ing. Ivo Poš-
vatka, žánrově spřízněné Sestry Med-
vědy či Duo Krása.

Festivalová nabídka čítá 18 divadelních 
představení, 7 filmových projekcí, 12 
výstav, 8 literárních pořadů, 9 koncertů 

a několik dalších přednášek, besed a ji-
ných pořadů. Mimo to ji provází ještě 
řada doprovodných akcí, které se budou 
konat na Dolním náměstí (trampské 
kapely, vystoupení mažoretek apod.). 
„Sečteno a podtrženo – můžeme se spo-
lečně těšit na kulturou a uměním bohaté 
babí léto. Nechť se tedy snaha pořada-
telů a kvalita nabízených pořadů blíží 
uměleckému imperativu, který před více 
než sedmi stoletími vyřkl v Japonsku 
Zaemi Motokijo: Překvapit zrak, potě-
šit sluch a rozeznít duši,” uzavírá Petr 
Rotrekl.

Exlibris ukrajin-
ského výtvarníka 
Sergeje Hrapova 

patří mezi 
nejuznávanější ve 

světě.

Foto: archiv 
festivalu BO

Cena Petra Bezruče 
pro Ivu Mrázkovou
Cenu Petra Bezruče, kterou každé dva 
roky uděluje město opavským rodákům 
za umělecké a kulturní počiny, letos zís-
kala Iva Mrázková. 
Opavská rodačka Iva Mrázková se 
věnuje malbě, kresbě, grafice, ručním 
tkaninám a monumentálním sochám. 
Její práce najdete například v Muzeu 
moderního umění v Monaku, v královské 
knihovně v Bruselu, v lucemburském 
Muzeu národní historie, ale i v mnoha 
velvyslanectvích, ve velkých bankovních 
domech či ve velkých firmách.

Má za sebou desítky samostatných i ko-
lektivních výstav (Paříž, Praha, Berlín, 
Katovice, Štrasburk, Nové Mexico atd.). 
Obrovský ohlas a společenské uznání 
si získalo její dílo – replika slavnostního 
sálu zámku Pierra Ernesta de 
Mansfelda, kterou zhlédl 
i španělský královský pár 
a lucemburský velkové-
vodský pár.
Už dvacet let žije Iva 
Mrázková v Lucem-
bursku. V posledních 
letech získala za svou 
výtvarnou tvorbu také 
významná ocenění, 
např. Cenu Franze 

Kafky (2005) nebo Cenu Evropské unie 
umění (2004). Společně s Katjou Rausch 
vydala na konci minulého roku knihu 
o slavných lucemburských ženách. Kniha 
se stala jednou z nejprodávanějších 
v Lucembursku.
Spolu se svým manželem Michalem 
Wittmannem, který vykonává čestnou 
funkci honorárního konzula v Lucem-

bursku, se Iva Mrázková podílí na 
organizaci kulturních akcí mezi 
Českou republikou a Lucembur-
skem. 

(Více informací o Ivě Mrázkové 
najdete v Hlásce 7/2007. Web: 
www.opava-city.cz/hlaska/)

Nahoře:
Zásadní festivalová 
slova pronese 
Ing. Ivo Pošvatka 
(dříve známý jako 
Hlaváček) alias 
herec Marek Daniel.

Dole:
Koncertní a taneční 
představení Střepy 
života nabídne 
mimo jiné vokální 
skupinu Yellow 
Sisters

Foto: archiv 
festivalu BO
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Další sezonu začíná cyklus 
komorní, orchestrální 

a varhanní hudby. Statutární 
město Opava a Sdružení pro 
umění a výchovu Talent pro vás 

připravily deset koncertů. Na celý 
cyklus můžete využít předplatné. 

Přihlášky a předprodej zajiš-
ťuje Sluna Opava, Horní náměstí 27 

(tel.: 553 712 319). Uzávěrka před-
platného je 23. září. Podrobnější infor-
mace vám poskytne Petr Rotrekl (tel.: 
553 756 306, 604 229 363). Změna 
programu vyhrazena.

Koncerty pro milovníky hudby

Svatováclavská procházka. V ne-
děli 28. září proběhne tradiční Sva-
továclavská procházka městem Opa-
vou. Akci pořádá Městské informační 
centrum. V 11 a ve 14 h. budou 
zahájeny prohlídky městem s prů-
vodcem, který mimo jiné provede 
zájemce také kostelem sv. Václava. 
Zhruba hodinová procházka bude 
zakončena u kostela sv. Hedviky. 
Kostel sv. Hedviky včetně vyhlídkové 
věže bude tuto sváteční neděli od 10 
do 16 h. zpřístupněn veřejnosti. Sraz 
na prohlídku městem je vždy na Hor-
ním náměstí před Hláskou. Vstup na 
prohlídku i do kostela sv. Hedviky je 
zcela bezplatný a není nijak omezen.
Chodníčky k domovu 2008. Fes-
tival národopisných souborů pro-
běhne od 12. do 14. září na Dolním 
náměstí a v kostele sv. Václava. Těšit 
se můžete na regionální i zahraniční 
soubory. Více informací naleznete 
v kulturním kalendáři. 

Tři soutěže Areky. Soutěž na 
vytvoření návrhu pamětní desky 
synagogy v Opavě, fotografická sou-
těž ke Dni stromů 2008 pro foto-
grafy amatéry od 6 do 99 let pod 
názvem „Můj strom – očima foto-
grafa” a soutěž o nejkrásnější a nej-
zajímavější strom Opavy a jejích pří-
městských částí s názvem „Strom 
města Opavy 2008”. To jsou tři sou-
těže SEV Areky ZO ČSOP, které při-
pravila s odborem životního pro-
středí magistrátu. Podrobnosti 
o všech soutěžích najdete na webo-
vých stránkách www.arekaopava.cz. 
Svět očima dětí zná své vítěze. 
Žáci ZŠ Šrámkova a ZŠ Vrchní pře-
vzali ceny v celostátní soutěži Minis-
terstva vnitra ČR Svět očima dětí. 
Beáta Pelikánová a Lucie Orlíková 
ze ZŠ Šrámkova získaly 2. místo za 
trojrozměrné výtvarné dílo Země-
koule, které zpracovaly na téma 
Kdo je cizí, není špatný. Iveta Peter-

ková a Lucie Suchá (ZŠ Šrámkova) 
ve své kategorii zvítězily a převzaly 
cenu za originalitu za výrobu spole-
čenské hry Státy, nezlobte se. Dru-
hým místem se zaskvěla ve své 
kategorii ještě žákyně 3. třídy Nata-
lie Kotrlová (ZŠ Vrchní). Za natočení 
hudebního videoklipu Svět je malý, 
kulatý převzala další cenu 5. B (ZŠ 
Šrámkova), která píseň složila a na-
točila.
Tattoo Session Silesia. Opavská 
hala hostí 13. září už 4. ročník velké 
tatérské přehlídky. Svou účast při-
slíbilo přibližně 50 studií. Na akci 
můžete najít i prodejce tetovacích 
potřeb, piercingových šperků, oble-
čení nebo módních doplňků. V rámci 
programu proběhne soutěž v te-
tování, vystoupení hudebních sku-
pin, extravagantní piercingová show 
pražské skupiny Hell.cz. Více infor-
mací získáte na webových strán-
kách www.tattoosession-silesia.com.
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Program koncertů: 
24. 9., 19 hodin, Slezské divadlo. 
Hudba a legendy, legendární hudba 
– (koncert v rámci festivalu Bezručova 
Opava). Účinkuje Janáčkova filharmonie 
Ostrava, dirigent Petr Chromčák. Zazní díla 
L. van Beethovena, F. Liszta, B. Smetany, 
R. Wagnera a C. Debussyho. 
22. 10., 19 hodin, Konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie. Kouzelný svět 
varhan – (koncert v rámci Mezinárodní 
varhanní soutěže Petra Ebena – Sou-
těže mladých varhaníků). Účinkuje před-
seda poroty Halgeir Schiager (Norsko). 
Zazní díla A. Sandvolda, K. M. Karlsena 
a P. Ebena. 
27. 11., 19 hodin, Sněmovní sál mino-
ritského kláštera. Vivat Vivaldi! Účin-
kují Opavský studentský orchestr a Musica 

Opavia v programu ke 330. výročí narození 
skladatele. 
16. 12., 19 hodin, kostel sv. Vojtěcha. 
Vánoce s Boni Pueri. Účinkuje mezi-
národně proslulý český chlapecký sbor 
z Hradce Králové. 
21. 1., 19 hodin, Sněmovní sál mino-
ritského kláštera. Martinů mezi kla-
siky. Účinkují klavíristka Jitka Čechová 
a violoncellista Jan Páleníček. Zazní díla L. 
van Beethovena a B. Martinů (k 50. výročí 
úmrtí). 
18. 2., 19 hodin, Sněmovní sál mino-
ritského kláštera. Camael – inspirace 
lidovou písní. Účinkuje vokálně instru-
mentální sdružení s Ivetou Kováčovou. 
1. 4., 19 hodin, Konkatedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie. Recitál vítěze Mezi-
národní soutěže mladých varhaníků 
Opava 2006. Účinkuje Arnfinn Tobiassen 

(Norsko). Zazní díla J. S. Bacha, M. Dupré 
a R. Schumanna. 
14. 4., 19 hodin, Sněmovní sál minorit-
ského kláštera. Z pokladnice hudby 18. 
a 19. století. Účinkují Christian Serazzi – 
viola (Itálie), Igor Františák – klarinet, Ivo 
Kahánek – klavír. Zazní díla W. A. Mozarta, 
J. Brahmse, R. Schumanna a M. Brucha. 
24. 5., 19 hodin, kostel sv. Vojtěcha. 
Duchovní odkaz Antonia Vivaldiho – 
(koncert v rámci Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkův máj). Účinkuje Marta 
Infante – mezzosoprán a Ensemble Fonte-
gara (Španělsko). 
13. 6., 18.30 hodin, zámek Hradec nad 
Moravicí. Beethoven – radost, krása, 
vítězství – (koncert v rámci Beethove-
nova Hradce). Účinkují laureáti klavírní 
a houslové soutěže, Janáčkovu filharmonii 
Ostrava diriguje Jakub Žídek.

Výstavu osobností Opavska na 
historických pohlednicích ze 

sbírky Františka Šenka a velkou 
výstavu přibližující archeologické 
výzkumy Opavy a okolí za 
posledních deset let připravila na 
září Opavská kulturní organizace.

Jde o výzkumy, které v letech 1998 až 
2007 realizovalo archeologické oddě-
lení Národního památkového ústavu 
v Ostravě. Prezentovány budou napří-

klad výsledky archeologických výzkumů 
na Dolním náměstí, v minoritském kláš-
teře, na náměstí Osvoboditelů, ale také 
v Kravařích, Malých Hošticích nebo Vel-
kých Heralticích a mnoha dalších. Můžete 
se tak seznámit s doklady osídlení od 
pravěku po novověk, které byly zjištěny 
při výzkumech v místech, kde by vli-
vem stavební činnosti zanikly. Vernisáž 
bude 24. září a začne v 18 hodin. Ver-
nisáž bude spojena s koncertem středo-
věké hudby a s přednáškou archeologa 

Michala Zezuly na téma „10 let arche-
ologických výzkumů Národního památ-
kového ústavu na Opavsku”. Výstavu 
můžete navštívit v době od 24. září do 
31. října v prostorách Obecního domu. 
Ve všední dny bude otevřeno od 10 do 
17 hodin, o víkendech od 10 do 15 ho-
din.

Výstava pohlednic Františka Šenka bude 
od 2. do 21. září rovněž v Obecním domě 
(Po–Pá 13–17 h., So–Ne 10–13 h.).

V Obecním domě bude archeologická výstava
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Newrope s.r.o., Horní nám. 58, 746 01 Opava
Tel.: 553 777 806(7), info@mhi-klima.cz

Komfortní chlazení a tepelná čerpadla

poradenství, návrhy, dodávky a montáž zařízení
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REALIKA - REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

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

ČLEN EVROPSKÉHO KLUBU 
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Dolní náměstí č. 25, 746 01 Opava
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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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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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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  5. 9. 19.00 POSTILLIÓN Z LONJUMEAU stará sk. 4 – O
  6. 9. 10.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. D – Č
  7. 9.  19.00 CEREMONIÁL PŘED PREMIÉROU! Ředitel divadla 

od primátora města převezme po prázdninách klíče od 
budovy + předání cen OPAVSKÉ THALIE 2007/2008.

  JAK SE VÁM LÍBÍ. Premiéra je součástí 
festivalu Bezručova Opava. sk. P – Č

  9. 9. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 1 – Č
10. 9. 19.00 MY FAIR LADY stará sk. 2 – M
11. 9. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
11. 9. 19.00  MY FAIR LADY stará sk. 6 – M
12. 9. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ. 

Akce města, vítání občánků. P
12. 9. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA 

 stará sk. 3 – O
14. 9. 10.00 MATINÉ mimo 
14. 9. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP
15. 9. 19.00 EVŽEN ONĚGIN. Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ost-

rava. Prodej Sluna (Bezručova Opava). 
16. 9. 19.00 POSTILLIÓN Z LONJUMEAU stará sk. 5 – O 
17. 9. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
18. 9. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK stará sk. 9 – Č
19. 9. 19.00 MARIE STUARTOVNA. Divadlo uvádí ve spolupráci 

s opavskou kulturní organizací OKO. Kostel sv. Vác-
lava. mimo – Č

20. 9. 19.00 GIANNI SCHICCHI – SUOR ANGELICA 
 stará sk. 7 – O

21. 9. 14.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 
 16.00 Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava. mimo – P
23. 9. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK uz. předst. – Č
24. 9. 19.00 KONCERT JFO. Dirigent. P. Chromčák. Hudba a le-

gendy, legendární hudba. Prodej Sluna (Bezručova 
Opava). 

25. 9. 19.00 POSTILLIÓN Z LONJUMEAU stará sk. 6 – O
26. 9. 10.00 POPELKA školy – M
27. 9. 19.00 EVANGELIUM SVATÉHO LUKÁŠE. Hostuje Diva-

dlo Husa na provázku Brno. Prodej Sluna (Bezručova 
Opava). 

28. 9. 19.00 ČERVENÝ KAKTUS. Koncert k 25 letům skupiny 
Děsně fajn a 30 letům Opavského klubu mladých. Pro-
dej Sluna (Bezručova Opava). 

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka, K = ko-
medie
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

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 kaž-
dých 20 minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
  6. 9. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 1. 9. v MIC.
20. 9. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 15. 9. v MIC.

SVATOVÁCLAVSKÁ PROCHÁZKA – 28. 9.
Prohlídka městem s návštěvou kostela sv. Václava. Začátek prohlídky na 
Horním náměstí v 11 a 14 h. Po celý den otevřen kostel sv. Hedviky od 10 
do 16 h. Vstup na prohlídku i do kostela není nijak omezen.

VÝSTAVY
ZNOVUOBJEVENÁ MINULOST. Výstava přibližuje výsledky záchran-
ných archeologických výzkumů, které realizovalo archeologické oddě-
lení Národního památkového ústavu v Ostravě v letech 1998 až 2007 na 
území města Opavy a na katastrech obcí v okrese Opava. Prostory Obec-
ního domu, Ostrožná 46. Vernisáž 24. 9. v 18 h., přednášející M. Zezula: 
10 let archeologických výzkumů Národního památkového ústavu na Opav-
sku. Potrvá do 31. 10.

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. EVROPSKÉ 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. Ote-
vřeno: Čt–Pá: 9–15.30 h., So, Ne, svátky: 11–17 h. 
SRUB PETRA BEZRUČE. Ostravice – Srub Petra Bezruče. Otevřeno: Út–
Ne: 9–11, 14–16 h., tel.: 558 682 356.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR V OBRAZECH 1958–2008. 
Výstavní pavilon AND.
SLEZSKÝ PORCELÁN OD ROKU 1820 – NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA 
LIDOVÉ CENY. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Vernisáž meziná-
rodní výstavy 11. 9. v 17 h.

SERGEJ HRAPOV – GRAFIKA. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. 
Vernisáž 9. 9. v 17 h.
IVAN HAUPTFLEISCH – OBRAZY A SOCHY. Výstavní síň, AND. Verni-
sáž 3. 9. v 15.30 h.
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější rostlina světa (minivýstava). AND.
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY. Povídání o netopýrech, ukázka živého 
netopýra hvízdavého, preparáty našich i exotických letounů, promítání 
dokumentů a filmů, výstava z MŠ na téma Děti kreslí netopýry, v případě 
příznivého počasí detektorování netopýrů v sadech U Muzea a na Ptačím 
vrchu. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. 5. 9. od 18 h.
EXKURZE HOUBY V OKOLÍ STĚBOŘICKÝCH LESŮ. 13. 9. odjezd 
v 7.36 h. zastávka Divadlo, bus č. 212 do Zlatníků nebo sraz v 8 h. Zlat-
níky střed. Návrat asi ve 12 h. Exkurzi povedou p. Balner a pí Nováková. 
V případě nepříznivého počasí se exkurze nekoná.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  7., 21., 28. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
 9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka, můžete jim
 15.00–18.00 přinést i něco na zub. SVČ – Husova 17.
13. 9. a 14. 9. ZAVÍRÁNÍ MORAVICE. Splutí úseku Kruž-

berk–Branka, obtížnost WW – I, WW – II, rafty, 
Pálavy. Pro letní plavby jsou vhodné kánoe 
a kajaky. Info: 604 129 698, p. Beneš.

19. 9.  9.00–17.00 DEN NETRADIČNÍCH SPORTŮ ve spolupráci 
se sportovní komisí MMO, ukázky netradičních 
sportů přímo v centru města pro školy a veřej-
nost. Info: 553 623 276, p. Kalavský.

FESTIVAL NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ „CHODNÍČKY K DOMOVU 
2008” 12.–14. 9. Těšit se můžete na regionální soubory, pozvání k účasti 
přijaly také soubory z Chorvatska, Německa, Polska a Slovenska.
12. 9. 16.00–21.00 KONCERT na Dolním náměstí.
13. 9.   9.00–12.00 PRŮVOD MĚSTEM a koncert na Dolním 

náměstí.
14. 9. 17.00 KONCERT: Moja Lužica – folklorní sou-

bor Wudwor (Německo) a opavské cimbálové 
muziky. Kostel sv. Václava.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Středisko pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, lout-
kovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  4. 9. 19.00 SLEČNA JULIE. Předpremiéra Divadla Rity 

Jasinské, tragikomedie o víře, naději a lásce. 
LD.

  5. 9. 16.00 PODZIMNÍ KAŠPAŘENÍ: RYTÍŘSKÉ POVÍ-
DÁNÍ O PRINCI BAJAJOVI. Zahájení nové 
divadelní sezony. Divadlo Komedianti na káře. 
Horní náměstí, v případě deště LD.

  7. 9. 10.00 a 16.00 O ZAZDĚNÉ SLEČNĚ. Hraje OPAL LD SVČ. Pro 
děti od 5 let. LD.

14. 9. 10.00 a 16.00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA. Diva-
delní společnost Kejklíř Praha, pro děti od 4 let. 
LD. Předprodej Sluna.

21. 9. 10.00 a 16.00 POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA aneb Kutululů z Bes-
kyd dolů. Loutkové divadlo Radost Brno, pro 
děti od 4 let. LD. Předprodej Sluna.

28. 9. 10.00 a 16.00 ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT? Divadlo Drak Hra-
dec Králové, pro děti od 4 let. LD. Předprodej 
Sluna.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rekto-
rat@slu.cz, www.slu.cz
  3. 9.  TURISTICKÝ KURZ. Trasa: Vrbno pod Pradědem–

Karlova Studánka, 12 km. Sraz na nádraží Opava-vý-
chod. Odjezd v 8.30 h.

  9. 9. 13.00 PROHLÍDKA MĚSTA S VÝSTUPEM NA HLÁSKU. 
Sraz na Horním náměstí. Pro předem přihlášené.

10. 9.  TURISTICKÝ KURZ. Trasa: údolím Moravice k jejímu 
prameni ve Velkém kotli, délka 16 km. Sraz na nádraží 
Opava-východ. Odjezd v 6.34 h.

11. 9. 14.30 ZAHÁJENÍ KURZU NĚMČINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. 
Budova na Olbrichově 25, učebna č. 208.

11. 9. 16.15 ZAHÁJENÍ KURZU NĚMČINY PRO POKROČILÉ. 
Budova na Olbrichově 25, učebna č. 208.

15. 9. 15.00 ZAHÁJENÍ POČÍTAČOVÉHO KURZU PRO POKRO-
ČILÉ. Počítačová učebna v budově na Olbrichově 25.

16. 9. 15.00 ZAHÁJENÍ POČÍTAČOVÉHO KURZU PRO PAČÁ-
TEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ. Počítačová učebna 
v budově na Olbrichově 25.

17. 9.  TURISTICKÝ KURZ. Trasa: Ovčárna–Malá Morávka, 
délka 18 km. Sraz na nádraží Opava-východ. Odjezd 
v 6.34 h.

17. 9. 16.30 ZAHÁJENÍ KURZU JÓGY. Tělocvična hotelové školy, 
náměstí Svobody.

22. 9.  9.30 ZAHÁJENÍ VÝTVARNÉHO KURZU PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY. Prostory Ruské knihovny v suterénu budovy na 
Olbrichově 25.

22. 9. 15.45 ZAHÁJENÍ KURZU ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ. Budova na Olbrichově 25, učebna 
č. 101b.
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24. 9.  TURISTICKÝ KURZ. Trasa: Ovčárna–Praděd–Karlova 
Studánka, délka 15 km. Sraz na nádraží Opava-vý-
chod. Odjezd v 6.34 h.

24. 9. 16.30 ZAHÁJENÍ KURZU ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY. Budova na Olbrichově 25, učebna č. 208.

25. 9. 16.00 ZAHÁJENÍ CYKLU PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMES-
TRU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZE ZDRAVO-
VĚDY. Tuberkulóza. Přednáší Z. Kokořová. Univerzitní 
aula, Na Rybníčku 1.

26. 9. 13.45 ZAHÁJENÍ VÝTVARNÉHO KURZU PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ. Prostory Ruské knihovny v suterénu 
budovy na Olbrichově 25.

26. 9. 16.15 ZAHÁJENÍ VÝTVARNÉHO KURZU PRO POKRO-
ČILÉ. Prostory Ruské knihovny v suterénu budovy na 
Olbrichově 25.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, www.vck.slu.cz
16. 9. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU JAK ZALOŽIT FIRMU. Poslu-

chárna VC SU, Za Drahou 3, Krnov.
30. 9. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU DAŇOVÁ EVIDENCE. Poslu-

chárna VC SU, Za Drahou 3, Krnov.
30. 9. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK. 

Posluchárna VC SU, Za Drahou 3, Krnov.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  6. 9. 13.00 VÝROČÍ – setkání „starých i mladých” členů a přátel 

Areky.
  8. 9. 14.00 WORKSHOP – CO VŠECHNO NABÍZÍ AREKA 

v učebně EVVO na SEV Areka.
  9. 9. 14.00 WORKSHOP – CO VŠECHNO NABÍZÍ AREKA 

v učebně EVVO na SEV Areka.
10. 9.  8.30 PRVNÍ ZASEDÁNÍ OZDM v zasedací místnosti Rady 

města Opavy na „Hlásce”.
10. 9. 16.15 KULATÝ STŮL S OPAVSKÝM ZASTUPITELSTVEM 

DĚTÍ A MLÁDEŽE – máte možnost se ptát zakládajících 
členů a stávajících členů, co se povedlo, co se chystá.

11. 9. 10.00 OHLÉDNUTÍ – prezentace práce a aktivit k 11. výročí 
vzniku Areky ZO ČSOP. Dolní náměstí.

22. 9.  9.00 DEN BEZ AUT 2008 „Kam zajedeš na kole aneb Cyk-
lodoprava včera, dnes a zítra v Opavě 2008”. Happe-
ning na Horním náměstí od 9 h., ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí MMO, městskou policií, www.
opavounakole.info a dalšími organizacemi.

23. 9.  KULATÝ STŮL na téma cyklodopravy v Opavě
 10.00, 17.00 s odbornými hosty. V 10 h. pro školy, v 17 h. pro 

veřejnost.
„STROM MĚSTA OPAVY 2008” – SEV Areka ZO ČSOP spolu s odborem 
životního prostředí MMO vyhlašuje soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější 
strom Opavy a jejích příměstských částí. Dvě kategorie: I. nejkrásnější 
strom, II. nejzajímavější strom. Fotografie posílejte do 15. 9. na adresu 
Sněmovní 2 nebo na arekaopava@seznam.cz. Pokyny a podmínky najdete 
na www.arekaopava.cz. Veřejnost hlasuje do 15. 10. 
„MŮJ STROM – OČIMA FOTOGRAFA” – SEV Areka ZO ČSOP spolu s od-
borem životního prostředí MMO vyhlašuje soutěž ke Dni stromů 2008 pro 
fotografy amatéry od 6 do 99 let. Podmínky najdete na www.arekaopa-
va@seznam.cz. Vernisáž se uskuteční 13. 10.
„VYTVOŘENÍ NÁVRHU PAMĚTNÍ DESKY SYNAGOGY V OPAVĚ” – 
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže spolu se SEV Areka ZO ČSOP vypi-
suje soutěž, podrobnosti na www.arekaopava@seznam.cz. V listopadu 
spolu s dalšími organizacemi vzpomeneme 70. výročí „Křišťálové noci”, kdy 
i v Opavě byla vypálena synagoga.

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S.
Rybářská 484/86, Opava, 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. Hra-
decká 16. Po, Út, Čt: 14–18 h. Info: J. Chmelařová, 774 883 619, modra_
kocka@seznam.cz.
15. 9. 15.00 LOUČENÍ S LÉTEM – tvořivý ateliér.
22. 9. 12.00–18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. 9.–28. 9.  TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ – ateliéry, 

čajovny, soutěže, výlety, filmové kluby a další.

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 
  5. 9. 17.00 CO OVLIVŇUJE KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA? – 

hledání odpovědí v knize knih, L. Švihálek
  9. 9., 16. 9., 23. 9.  ANGLIČTINA – biblické příběhy v anglickém 
 18.00 jazyce spolu se základy gramatiky. CASD, Olo-

moucká 51. 
12. 9. 17.00 MÁME SE DOBŘE, ALE NECÍTÍME SE DOBŘE. 

Hledání odpovědí v Knize knih, L. Švihálek.
19. 9., 26. 9. 17.00 POSEZENÍ NAD BIBLÍ – otázky a odpovědi, B. 

Hyvnarová.

30. 9. 17.30 STEVIE, NEJSLADŠÍ BYLINA NA SVĚTĚ – 
přednáší D. Fréharová.

KLUB PATHFINDER – ODDÍL 118 OPAVA (organizace skautského typu)
  4. 9. 16.30 ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA KP – pro všechny 

zájemce, kteří by chtěli v letošním roce navštěvo-
vat schůzky KP, Klubíčko biblických příběhů nebo 
stezku Písmáka.

  7. 9. 13.00 NA HRADBÁCH BÍLÉHO MĚSTA – orientační 
hra pro děti, sraz v parku u vchodu do Minoritské 
zahrady ze strany od Východního nádraží.

Po 15.00–17.00 KLUBÍČKO BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ – vyprávění 
s kreslením, modelováním a jiným tvořením, pís-
ničky a hry pro mladší děti. Od 8. 9.

Po 17.00–18.00 STEZKA PÍSMÁKŮ – poznávání Bible pro děti od 
8 do 16 let, kvízy, hry. Od 8. 9.

Čt 16.30–18.00 KLUB PATHFINDER – schůzky oddílu. Hrajeme 
hry, učíme se skautským dovednostem, chodíme 
na výlety, sportujeme.

Út a Pá 18.00 BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ – každý správný 
Pathfinder si udržuje dobrou fyzickou kondici.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@holos.cz, 
www.holos.cz
HOLOS CENTRUM
13. 9.   UZAVÍRÁNÍ MORAVICE – setkání přátel a příznivců 

OS HOLOS na tradiční akci sjíždění Moravice na lodích, 
opékání buřtů, turistický klub.

27. 9.–28. 9. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – zážitkový seminář spojený 
s učením o vlivu porodního traumatu na psychický vývoj 
člověka. Vede M. Hrabánek, žák prof. Grofa. Slunečnice 
– Centrum denních služeb, Hudečkova 1, Děčín.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. Pro děti, mládež a starší osoby 
od 6 do 100 let. Pro ty, kteří mají rádi moderní pohyb, latinskoamerické 
a standardní sportovní tance, jazzové tance. Minikonkurzy: 8., 15., 22. 9. 
vždy v 17 h. na střední zdravotnické škole.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
23. 9. 10.00–17.00 ZDOBENÍ TEXTILU A JINÝCH MATERIÁLŮ 

POMOCÍ SAMOLEPICÍCH ŠABLON – předvá-
děcí akce na prodejně.

30. 9. 10.00–17.00 CO VŠECHNO SE DÁ VYROBIT Z PLASTVO-
VÉHO PAPÍRU – předváděcí akce na prodejně.

ANDĚLSKÉ STUDIO
tel.: 776 764 455, andelskestudio.opava@seznam.cz
  2. 9. 18.00 MANDALA ŽIVOTA – Namalujte si osobnostní man-

dalu své budoucnosti aneb Poznej sám sebe a před-
cházej problémům svého života.

16. 9. 17.30 PO-ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
30. 9. 18.00 PŘEDNÁŠKA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NATURA OPAVA
Masarykova 39, Opava, kancelář v budově Minoritu, tel.: 603 289 844, 
kubacka.natura@seznam.cz
  1. 9. 10.00 PRSTENCEM OPAVSKÝCH PARKŮ – otevření dend-

rologické stezky s průvodním slovem M. Kubačky. Sraz 
zájemců v 10 h. u Arkád ve Dvořákových sadech.

  3. 9. 16.30 SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY s besedou, prezentací 
přírodnin, fotografií... Kancelář Natury Opava, minorit-
ský klášter, 1. poschodí.

10. 9.  KOMUNIKAČNÍ CHVILKY – učíme děti správné 
výslovnosti nápodobou přírodních zvuků a hlasů. 
Pro děti od 4–8 let v doprovodu rodičů. Rezervace: 
737 960 671 16–18 h.

11. 9.  HRAJEME SI NA ZVÍŘÁTKA – pohybová cvičení 
s prvky jógy pro děti od 6–9 let, 11–13 let. Rezervace: 
737 960 671, 16–18 h.

25. 9. 16.30 VZPOMÍNKY NA PŘÍRODOVĚDNÝ VÝTVARNÝ 
PLENÉR V ŘECKÉ PREVEZE v červnu 2008, určeno 
účastníkům plenéru. Kancelář Natury Opava, minorit-
ský klášter, 1. poschodí.

DENDROLOGICKÁ STEZKA OPAVSKÝMI PARKY s odborným výkla-
dem M. Kubačky aneb Učení v přírodě o přírodě. Vycházka určena třídním 
kolektivům (délka 1–2 vyučovací hodiny). Rezervace: 603 289 844.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109
1., 15., 22. 9.  CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
 10.00–11.00 Klubovna SZdP.
6. 9.  9.00, 14.00 SOUTĚŽ „NĚCO PRO ZDRAVÍ”, zábavné odpo-

ledne s hudbou a opékáním. Areál chovatelů, 
Opava 6.

  3., 10., 17., 24. 9.   KLUB
 9.00–11.00 Klubovna SZdP.
  8. 9.–15. 9.  REKONDIČNÍ POBYT. Hotel Praha, Luhačovice.
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12. 9.–21. 9.  REKONDIČNÍ POBYT. Chorvatsko.
13. 9.–20. 9  REKONDIČNÍ POBYT. TP Luka, Velké Karlovice.
20. 9.–27. 9.  REKONDIČNÍ POBYT VERTEBRO. Vinium, Rož-

nov p. Radhoštěm.
28. 9.–4. 10.  OZDRAVNÝ POBYT. Velké Karlovice.

KURZY
KONKURZ DĚTÍ DO PĚVECKÉHO SBORU JEŘABINKA A JEHO PŘÍ-
PRAVNÝCH ODDĚLENÍ – 16. 9. od 16 do 18 h., ZUŠ Václava Kálika 
Opava, Nádražní okruh 11, učebna č. 6. Přípravné oddělení Malinka: 4–7 
let, Ostružinka: 8–11 let, koncertní sbor Jeřabinka: 12–17 let.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL. 15. 9. a 16. 9. zahájení 
sezony výuky společenských tanců pro mládež. Kurzy v Domě umění, 
Pekařská ul. Volná místa pro chlapce nebo páry. Info: 603 527 133. 
Taneční kurzy dospělých od října.
TANEČNÍ ŠKOLA „SARAH” zahajuje taneční lekce orientálních tanců 
pro začátečnice i pokročilé. Břišní tanec je vhodný pro každou ženu a má 
výborné účinky na zdraví i psychiku ženy. Info: Sarah (Š. Urbanová), 
608 051 882.
BŘIŠNÍ TANCE „AFRA – TANYTANY”. 12. 9. v 16.30–18.30 h. work-
shop – břišní tanečky úplně od začátku, 18.30–20.30 h. workshop – tanec 
se závojem pro středně pokročilé tanečnice. 26. 9. v 16.30–18.30 h. work-
shop – břišní tanečky pro mírně pokročilé, 18.30–20.30 h. workshop – 
břišní tanečky pro pokročilé. 20. 9. v 10 h. Den pro ženu – jednodenní 
seminář břišního, intuitivního a afrického tance, zpěvu, aromamasáží, 
hry na tibet. mísy, vhodný i pro těhotné maminky. Info: E. Grambalová, 
604 214 103, www.tanytany.cz. 
BŘIŠNÍ TANCE, TRIBAL FUSION (novinka) A FLIRT DANCE (hit roku 
2008). Zahájení 9. 9. – Krnovská, Magistrát MO, 11. 9. – Mateřské cent-
rum Oasa. TANEC RODIČEK – pro těhotné a tance pro maminky s dětmi, 
10. 9. v 16 h. Mateřské centrum Oasa. AQUA BELLY DANCE (tanec 
ve vodě). 29. 9. v 16.30 h., Lázně Klimkovice. Info: E. Grambalová, 
604 214 103, www.tanytany.cz.
SKAUTSKÝ ODDÍL. 10. 9. od 16.30 h. proběhne v prvním patře Skaut-
ského domu na ul. Na Nábřeží 4 schůzka skautů a skautek. Zároveň celo-
roční příjem nových členů do oddílu. Více na www.skaut.empyrea.net, 
777 693 939, 728 407 390.
NAMALUJ SI SVŮJ NEVIDITELNÝ SVĚT – víkendový seminář auto-
matické kresby. 13. a 14. 9. Otevření dveří do neviditelného světa pro-
střednictvím meditací, zprostředkování schopnosti intuitivního malování 
a kresby jemných energií. Vede L. Panáčová, rezervace: 732 257 946, 
732 511 213, prodejna.radost@seznam.cz, www.radost-opava.cz. Radost, 
Horní náměstí 61.
YAMAHA CLASS, Na Pastvisku 56 – ukázkové hodiny, vzdělávací pro-
gramy pro děti od 4 měsíců do 18 měsíců, do 4 let, do 6 let – činnosti 
podporující všestranný vývoj dítěte. Výuka v zájmovém centru ELIM. Při-
hlášky: 739 655 700, L. Černohorská.
ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 3 MĚSÍCŮ DO 14 LET. 12. 9. – 13. 
9. od 10 do 16 h. den otevřených dveří, nám. Osvoboditelů 6/7, 
tel.: 604 287 085.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  4., 11., 18., 25. 9.  JAK ZVLÁDAT PŘÍČINY STRESU 
 18.00 – přednášky, rezervace na tel.: 603 429 461. 

Akademie Benefit, Komárovská 9.
  8. 9. 15.00 VÝZNAMNÉ LITERÁRNÍ OSOBNOSTI V NA-

ŠEM REGIONU. Přednáška M. Pískové. Klub 
důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá StOpa.

  8. 9.  8.08 POD JEDNOU STŘECHOU DEN PRVÝ. Předsta-
vení nové školy v Opavě-Vávrovicích, která pro-
šla během necelých třech měsíců náročnou celko-
vou rekonstrukcí. Slavnostní ceremoniál začne na 
školním dvoře a celý areál bude volně přístupný 
až do 20 h.

  9. 9.  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.

15. 9. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení B. 
Gröninga. Přihlášky a info: 553 734 117, 
732 518 025. Mendelovo gymnázium, vchod dvo-
rem, poslední dveře vpravo.

22. 9. 15.00 SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ 
OPAVA – komunitní plán. Beseda s náměstkem 
primátora J. Horákem. Klub důchodců, Masary-
kova tř. 25. Pořádá StOpa.

24. 9. 18.00 NA POMOC DĚTEM, STUDENTŮM A RODI-
ČŮM – přednáška. Psychika, strachy dětí před 
nástupem do školky, školy, zvládání zkoušek, 
adaptace, zlepšení funkce mozku. Vliv a chování 
rodičů na zdraví dětí. Přednáší Š. Klocek. Cent-
rum Sedmikráska a Finclub Opava, sady Svobody 
4, tel.: 603 823 947.

25. 9. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE na téma: 
Cyklus meditací na čakry – Srdeční čakra aneb 
Nasloucháme našemu srdci. Asociace fyziorege-
nerace, Olomoucká 2, 1. patro. Rezervace: K. 
Vavrlová, 776 644 234, katerina.vavrlova@se-
znam.cz, www.vedomisrdce.cz.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  1. 9. 17.00 KONCERT SOUBORU MORAVIA CANTAT. Tento 

německý soubor se zaměřuje na propagaci lidových 
zpěvů, instrumentální hudby, ale také lidového tance 
německy mluvících oblastí celé Evropy. Přitom hlavní 
důraz klade na oblasti jižní Moravy. Vede: W. Hader. 
Loutkové divadlo.

  6. 9.  AHOJ PRÁZDNINY. Přijďte se pobavit a zamávat
 14.00–18.00 prázdninám před opavským hypermarketem Globus. 

Velké zábavné odpoledne s programem: dětské lanové 
centrum, dopravní hřiště, kolotoč, skákadlo, rodeo 
býk, malování.

11. 9. 16.30 PREZENTACE ZÁMĚRU REVITALIZACE BÝVALÉHO 
DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V OPAVĚ (sídlo 
Domu umění, Vinárny U Přemka a ZUŠ – výtvarný 
obor). Projekt představí jeho autoři M. Hulec a D. 
Špička. Aula Slezské univerzity, Na Rybníčku 1.

13. 9. 14.30 DRIETOMANKA – Slovenská dechovka, koncert. Kino 
Mír. Pořádá ag. MAZEL-M. Masařík. 

13. 9. 12.00 VEŘEJNÁ BOJOVÁ UKÁZKA v Opavě-Milostovicích. 
Pořádá Klub vojenské historie Opava a Deštné. V pro-
storu památníku čs. opevnění u pěchotního srubu OP-
-S 25 Trigonometr bude možné zhlédnout sérii ukázek 
mapujících 90 let existence naší novodobé armády. 
Program: přehlídka zúčastněné bojové techniky, střet 
jednotek Stráže obrany státu s bojůvkami sudetoně-
meckého Freikorpsu v roce 1938, fiktivní útok němec-
kého Wehrmachtu na čs. pevnostní linii, boje Ostrav-
sko-opavské operace, cvičení Československé lidové 
armády, prezentace Armády ČR.

14. 9.  VELKÁ CENA OC SILESIA. Můžete si vyzkoušet jízdu 
v simulátoru Formule 1 či se zúčastnit mistrovství 
v jízdě na obří autodráze. Více na www.ocsilesia.cz. 

19. 9. 19.00 CO V DETEKTIVCE NEBYLO – divadelní komedie 
v opavském kině Mír. Hrají: P. Nárožný, V. Vydra, J. 
Boušková, J. Švandová, L. Trojan, O. Vlach a další.

20. 9.  LOUTKOVÉ DIVADLO V OC SILESIA. Lout-
kové představení pro nejmenší návštěvníky. Více na 
www.ocsilesia.cz. 

24. 9.  ZASTÁVKA „PEDIGREE KARAVANU” V OPAVĚ. 
 17.00–21.00 Zhruba na čtyři hodiny se v Lipové ulici zastaví auto 

s malou veterinární ordinací a prostřednictvím dvou 
přítomných veterinářů bude s přítomnými „pejskaři” 
konzultován zdravotní stav pejsků, jejich životospráva 
a stravovací návyky. V Městských sadech se budou 
pohybovat hostesky, které budou informovat o správ-
ném chování při venčení.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
1., 2., 3., 4. 9. 16.00 2. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 

extraliga.
8., 9., 10., 11. 9. 16.00 3.KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 

extraliga.
13. 9. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN” 
15., 16., 17., 18. 9. 16.00 4. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 

extraliga.
22., 23., 24., 25. 9. 16.00 5. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, 

extraliga.
28. 9.  DÁREK KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI. 

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

29., 30. 9. 16.00 6. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga.

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, info@hala-opava.
cz
13. 9.  TATTOO SESSION SILESIA 2008 – tetovací akce 

Bekus Art Style. 45 – 50 studií, tatéři z Moravy, 
z Čech, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. 
Bohatý program: hudební skupiny, kaskadéři, bodypa-
inting, art fussion, módní přehlídka, breakdance, pier-
cingová show a další.

27. 9.  8.00 NESTLE FITNESS TOUR – cvičení pro širokou veřej-
nost.

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
  6. 9.  SPORTTOUR – DÁLKOVÝ BĚH – horský dálkový běh 

a pochod (24. soutěž). Upřesnění místa a doby pre-
zentace na www.sporttour.org.

27. 9.  SPORTTOUR – MINIGOLF – miniatura-golf 
(25. soutěž). Upřesnění místa a doby prezentace na 
www.sporttour.org.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
16. 9. 13.30 ZÁTOPKOVA ŠTAFETA 42x1000 m + 195 m pro II. 

stupeň ZŠ. Městské sady.
24. 9.  ZÁTOPKOVA PĚTKA 
 dle rozpisu pro I. stupeň ZŠ.
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25. 9.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE CORNY v středoškolském atletic-
kém poháru. Tyršův stadion.

25. 9. 10.00 ŠTAFETA 8x200 M VELKÉ CENY ZŠ (jen pro prvních 
osm ZŠ v soutěži Velké ceny). Tyršův stadion.

29. 9.–30. 9.  OKRESNÍ FINÁLE VE FOTBALE 
 dle rozpisu chlapců SŠ.
30. 9.  ZÁTOPKOVA DESÍTKA 
 dle rozpisu pro II. stupeň ZŠ.

SPORTOVNÍ AKCE
ATLETIKA HROU – 12. 9. v 15.30 h. Zahájení dalšího roku atletické pří-
pravky pro nové talenty atletických disciplín od 6 let. Tyršův stadion. Všeo-
becná příprava – nácvik atletických disciplín pod vedením trenérky J. Gell-
nerové, 604 938 505, jana.gellnerova@seznam.cz, Tréninky St: 16–17 h., 
Pá: 15.30–16.30 h. Pokročilí po dohodě i změna času a dne.
VELKÁ CENA ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU DRUŽSTEV – 26. 9. od 12.30 h. 
Pořádá územní odbor Opava HZS MSK na parkovišti u Globusu za účasti 16 
nejlepších družstev HZS krajů a HZS podniků z celé ČR. Soutěží také druž-
stvo územního odboru Opava.
ODDÍL KARATE KUMA DOJO, TJ SLEZAN OPAVA PROVÁDÍ NÁBOR 
nových členů. Zájemci všech věkových kategorií se mohou přihlásit 8. 
a 10. 9. od 18 h. v tělocvičně ZŠ Šrámkova, kde proběhne nábor společně 
s ukázkou karate. Zájemci se mohou hlásit ještě v průběhu celého září 
vždy v Po, St a Pá od 17 h. v tělocvičně ZŠ Šrámkova. Info: 606 757 690, 
Radek Chalupa a 776 030 739, Martin Špalek. 
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, info@tenis-
-centrumopava.cz, www.teniscentrumopava.cz, skype: recepce.tenis.cent-
rum.opava. Tenisová hala, badmintonová hala, venkovní kurty, golf simulá-
tor, sport shop, restaurace, denně 7–24 h.
DRAPS SPORT CENTRUM OPAVA, Provaznická 5 (areál bývalé Opa-
vie), tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. 3x squash, 2x badminton, 
stolní tenis, bar s příjemným posezením. 
Otevřeno denně 8–24 h. 

51. BEZRUČOVA OPAVA „MÝTY A LEGENDY” 3. 9.–30. 9.
  3. 9. 20.30 Divadlo: Občerstvení – Refrigerium – „Divadlo 

jako OČISTEC UDÁLOSTÍ mezi NEBEM – PEKLEM 
A ZEMÍ” (Bílé divadlo Ostrava). Kostel sv. Václava.

  4. 9. 17.00 Výstavy: Opava očima studentů Institutu tvůrčí 
fotografie a Robert Jančovič (Slovensko) – Příběh 
světla (grafika). Dům umění.

  7. 9.  Divadlo: O zazděné slečně (OPAL). 
 10.00 a 16.00 Loutkové divadlo.
  7. 9. 19.00 Divadlo: Jak se vám líbí – William Shakespeare 

(první premiéra nové sezony Slezského divadla a pře-
dání ceny Opavská Thálie). Slezské divadlo.

  8. 9. 17.00 Slavnostní fanfáry – zahájení doprovodných akcí 
na Dolním náměstí. Věž Hláska. 

  8. 9. 18.00 Filmy s tematikou Tibetu: Velký den zničení 
démona a V kruhu znovuzrození (režie: Viliam Pol-
tikovič) – projekce a beseda s režisérem V. Poltikovi-
čem. Refektář Domu umění.

  9. 9. 16.30 Výstava: Olga Ivanovna Bělskaja (Bělorusko) – 
Ochránce času (kombinované techniky). Knihkupectví 
Librex.

  9. 9. 17.00 Výstava: Sergej Hrapov (Ukrajina) – Místo pod slun-
cem (grafika). Památník Petra Bezruče.

  9. 9. 20.00 Hudebně-taneční vystoupení: Střepy života (kon-
cert ženské vokální skupiny Yellow Sisters a taneční 
inspirace). Loutkové divadlo.

10. 9.  Divadlo: Oidipus (komplexně) – HoME 
 18.00 a 21.00 – experimentální činohra. Kostel sv. Václava.
11. 9. 10.00 Divadlo: Oidipus (komplexně) – HoME – experi-

mentální činohra (pro školy). Kostel sv. Václava.
11. 9. 18.00 Filmy s tematikou Indie: Poutníkem v Indii 

a Kapka z poháru nesmrtelnosti (režie Viliam Polti-
kovič). Refektář Domu umění.

12. 9. 18.00 Literární večer celostátní soutěže prózy autorů do 
35 let Hlavnice A. C. Nora. Památník Petra Bezruče.

12. 9. 19.00 Alt rock VI. – přehlídka rockových kapel a křest 
nového CD, jako host vystoupí kapela Čankišou. Lidový 
dům.

13. 9.  Dny evropského dědictví 2008 – „Památky v krajině 
a krajina jako památka”. Vybrané objekty.

13. 9. 14.00 Vyhlášení výsledků celostátní soutěže prózy 
autorů do 35 let Hlavnice A. C. Nora. Kulturní dům 
Hlavnice.

14. 9.  Divadlo: Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
 10.00 a 16.00 (Divadelní společnost Kejklíř Praha). Loutkové divadlo.
14. 9. 17.00 Koncert: Moja Lužica – folklorní soubor WUDWOR 

(Německo) a opavské cimbálové muziky. Kostel sv. 
Václava.

15. 9. 15.00 Vzpomínkový akt u hrobu Petra Bezruče – pro-
mluví básník David Bátor, vystoupí Chlapecký pěvecký 
sbor Stěbořice (sbormistr Karel Kostera). Městský hřbi-
tov.

15. 9. 17.00 Znepokojivé mýty o práci a volném čase (před-
náška a filmová projekce Jiřího Siostrzonka). Refektář 
Domu umění.

15. 9. 19.00 Divadlo: Evžen Oněgin – Alexandr Sergejevič Puš-
kin (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Slezské divadlo.

16. 9. 17.00 Výstava: Egypt – výstava dětských prací ZUŠ Krnov. 
ZUŠ Opava, Solná. 

16. 9. 17.30 Výstava: Oživlé legendy (ZUŠ Opava, Solná). Kostel 
sv. Václava.

17. 9. 16.30 Výstava: 21. srpen 1968 v Opavě (fotografie a do-
kumenty). Městský dům kultury Petra Bezruče.

17. 9. 17.00 Výstava: Sławomir Chrystow (Polsko) – Slezské 
pověsti (grafika). Minoritský klášter – gotická síň.

17. 9. 20.00 Divadlo: Tibet – tajemství červené krabičky 
(Buchty a loutky). Loutkové divadlo.

18. 9. 10.00 Divadlo: Artuš neboli Artuš (Buchty a loutky) – pro 
školy. Loutkové divadlo.

18. 9. 17.30 Mýty o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu 
aneb Hledání Svatého grálu ve filmu (kinolektorát). 
Refektář Domu umění.

18. 9. 20.00 Divadlo: Artuš neboli Artuš (Buchty a loutky). Lout-
kové divadlo.

19. 9. 18.00 Literárně-hudební večer mladých hudebníků 
a básníků – Studentský magazín Postřeh. Minoritský 
klášter.

19. 9. 20.00 Koncert českých rockových legend: Vladimír 
Mišík a ETC a Radim Hladík a Blue Effect. Lidový 
dům.

20. 9. 20.00 Píšu epitaf na teplou dlaň – literární večer naklada-
telství PERPLEX a křest básnické sbírky Ivana Tázlara. 
Café Evžen.

21. 9.  Divadlo: Pohádková píšťalka aneb Kutululů 
 10.00 a 16.00 z Beskyd dolů (Divadlo Radost Brno). Loutkové diva-

dlo.
21. 9. 18.00 Vivat Carolus Quartus – Pocta Karlu IV. (Alfréd 

Strejček a Štěpán Rak). Minoritský klášter.
22. 9. 17.00 Film: Markéta Lazarová (Československo, 1967, režie 

František Vláčil). Refektář Domu umění.
22. 9. 20.00 Kde žije nevyzpívaná krása – kompozice pro cim-

bál a lidský hlas na texty Petra Bezruče (Alfréd Strejček 
a Jan Rokyta). Městský dům kultury Petra Bezruče.

23. 9. 18.00 Koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy 
Václava Kálika na téma Mýty a legendy. Městský 
dům kultury Petra Bezruče.

23. 9. 20.00 Vokály koncem léta aneb Marný návrat Nezapo-
mněnky (legendy a mýty současnosti v tvorbě dědiců 
Bezručových) – literární večer moravskoslezských spi-
sovatelů. Památník Petra Bezruče.

24. 9. 19.00 Koncert: Hudba a legendy, legendární hudba 
– Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Petr 
Chromčák (program: Ludwig van Beethoven, Ferenc 
Liszt, Richard Wagner, Bedřich Smetana, Claude 
Debussy). Slezské divadlo.

25. 9. 17.00 Medea, Antigona, Elektra, Ifigenie... aneb Antika 
ve filmu. Refektář Domu umění.

25. 9. 20.00 Divadlo: Antigona (náměstí Osvoboditelů č.p. 14). 
Kostel sv. Václava.

26. 9. 17.00 Výstavy: Nechte se unést na křídlech bájných 
tvorů a Mýty a legendy. Atrium Domu umění a kostel 
sv. Václava.

26. 9. 19.00 Zpěv srdce – slavnostní koncert z díla Jakuba 
Jana Ryby k 90. výročí republiky (Vladimír Matějček 
– přednes, Vladimír Roubal – varhany, Pěvecký sbor 
Stěbořice, Chrámový sbor Opava, sbormistr Karel Kos-
tera). Městský dům kultury Petra Bezruče.

27. 9. 19.00 Divadlo: Evangelium svatého Lukáše (Na rovinu!) – 
Divadlo Husa na provázku Brno. Slezské divadlo.

27. 9. 22.00 Divadlo: Loutkové divadlo Československo. Lout-
kové divadlo.

28. 9.  Divadlo: Štěně nebo špenát? (Divadlo Drak Hradec 
 10.00 a 16.00 Králové). Loutkové divadlo.
28. 9. 19.00 Červený kaktus – koncert k 25 letům skupiny 

Děsně Fajn a 30 letům opavského Klubu mladých 
(Petr Čtvrtníček a dechová hudba Ivanka, Jiří Dědeček, 
Experimentální Duo Krása, Sestry Medvědy, Dětský 
pěvecký sbor Domino,...). Slezské divadlo.

29. 9. 17.00 Film: Annie Leibovitz: Život objektivem (USA, 
2006, režie Barbara Leibovitz). Refektář Domu umění.

29. 9. 19.30 Předání Ceny Petra Bezruče výtvarnici Ivě Mráz-
kové; Antonín Dvořák – Svatební košile (kantáta 
pro sóla, sbor a orchestr) – Katarína Vovková, Alexandr 
Vovk, Martin Gurbaľ, Pěvecký sbor Křížkovský (sbor-
mistr Karel Holeš), Pěvecký sbor Ondráš (sbormistr 
Karel Monsport), symfonický orchestr Sdružení hudeb-
níků Příbor (dirigent Zdeněk Pukovec). Kostel sv. Vác-
lava.

30. 9. 18.00 Výstava: Opava – neviditelné město (tajná zna-
mení, vzkazy, poselství a místa nikoho) – vizuální 
antropologie města – výstava výtvarných prací a foto-
grafické slide show česko-polsko-slovenského projektu. 
Kostel sv. Václava.

Doprovodné akce festivalu na Dolním náměstí vždy od 17 h.:
  8. 9. DSS Štěk Opava – pohádka Otesánek, Big Band – koncert 
  9. 9. Bluegrass Comeback a Karavana – koncert 
10. 9. Opal – pohádka Bezhlavý rytíř, Naboo Band – koncert 
11. 9. Dechový orchestr ZUŠ Opava a mažoretky AMA 
12. 9., 16–21 h., 13. 9., 9– 12 h. Folklorní festival Chodníčky k domovu

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Vážení čtenáři, hned dvě osobnosti našeho regionu můžete 
nalézt v zářijové tajence křížovky a sudoku. Pokud chcete 
získat dámské či pánské tričko a kšiltovku s logem Opavy, 
zašlete nám správné znění tajenky do 15. září. Jména tří 
vylosovaných opět zveřejníme v příštím čísle Hlásky. 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.

Text k zářijové křížovce: Tento měsíc (17. 9.) by se dožil 
105 let prozaik a novinář, rodák z Opavy – Kylešovic, … 
(1. tajenka), vlastním jménem … (2. tajenka). Patřil mezi 
významné české spisovatele, tvůrce románů, esejí a článků 
z vesnického prostředí Slezska a severní Moravy. Nejznáměj-
šími jeho romány jsou: Bürkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Rai-
mund Chalupník a dále epopej … (3. tajenka) o odboji slez-
ského lidu proti nacismu.

Text k sudoku s tajenkou: V Háji ve Slezsku se 11. 11. 
1829 narodil … (tajenka), pozdější profesor na opavském 
gymnáziu. Byl též významným novinářem a propagátorem 
českého národního hnutí, redaktor Opavského besedníku. Otec 
slezského básníka Petra Bezruče. Zemřel 13. 12. 1880 v Brně. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek, čtverec 3x3 obsahoval 
číslice 1 až 9. Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených 
políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2, … 9 dosadíme pís-
mena: N, A, Í, T, K, Š, O, E, V. První horní část tajenky (7 
písmen) vykresluje stříšku a čte se od leva nahoru a dolů, 
druhá spodní část tajenky (5 písmen) se čte jako řádek 
odleva doprava.

Správné znění tajenky prázdninové křížovky zní: Větrný 
mlýn německého typu v Cholticích. Dámské či pánské tričko 
a šňůrku na mobil s logem Opavy si v redakci Hlásky mohou 
vyzvednout tito výherci: Vladimír Halfar, Opava 1; Magda Gri-
mová, Opava 6; Inge Kokořová, Malé Hoštice. Řešení prázdni-
nového sudoku s tajenkou je: 639752418 = VILDŠTEJN.

5 3 6 4 7

2 9

6 8

6 4 5

9 6 3 5

8 1 4 7

7

2 4 5 8 9

3 7 6 4

Křížovka, sudoku
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SPORT

Důstojnou účast na 
olympijských soutěžích 

mají za sebou mladí opavští 
atleti: běžec Jakub Holuša 
a tyčkař Jan Kudlička. Jejich 
výkony jsou příslibem pro 
další sportovní podniky. 
Tyčkař Jan Kudlička se 
probojoval až do finále své 
disciplíny, běžec Jakub Holuša 
skončil ve svém rozběhu na 
třetím, bohužel, nakonec 
nepostupovém místě.

„Do kvalifikace vstupovalo 38 tyč-
kařů a Honza byl svým výko-
nem – dle osobních rekordů – na 
30. místě. Postup do finále mezi 
13 nejlepších tyčkařů byl senzací,” 
komentoval výkon Jana Kudličky 
jeho dlouhodobý trenér Jiří Lesák. 
Po pátém místě na MS juniorů je 
to pro Kudličku další velký úspěch. 
„Honza byl na olympiádě druhý 
nejmladší za mistrem světa juni-
orů Holzdeppem z Německa. Ten 
byl ještě o rok mladší, ale vyrůstá 
v ideálních podmínkách německé 
vysoké sportovní školy v Kolíně nad 
Rýnem. Honza se od 15 do 19 let 
učil skákat tyč ve skromných pod-
mínkách na Tyršově stadionu, a to 
má svoji hodnotu. Teprve od loň-
ska trénuje mezi naší elitou v Dukle 
Praha a jeho doba teprve přijde,” 
říká Jiří Lesák.

„V Opavě vzhledem ke studiu absol-
voval část přípravy a závodil za 
naše družstvo mužů v ligové sou-
těži. Ve finále OH začal velice 
dobře, ale po zdolání základní výšky 

545 cm s velkou rezervou trochu 
riskoval s tvrdou tyčí a další výšku 
nedal. Chtělo to zachovat chladnou 
hlavu a mohla být medaile, která 
ležela na výšce 570 cm. Tuto výšku 
Honza v červenci před odjezdem 
dvakrát suverénně zdolal,” dodal Jiří 
Lesák.

Trenér Jakuba Holuši Jan Škrabal 
byl s výkonem svého svěřence spo-
kojen. Holuša totiž v rozběhu pora-
zil tři papírově lepší běžce. „Takticky 
šel bez chyby a vyzrále. Běžel sice 
ve druhé dráze, ale díky tomu se 
nenechal zavřít, což by bylo mno-
hem horší. Na ty dva vítězné běžce 

bohužel neměl. Měl těžký běh, kon-
kurence byla špičková – v rámci 
rozběhu měl až 6. nejlepší čas. 
K postupu by mu pomohlo, kdyby 
byl rozběh buď rychlejší, a on by 
postoupil na čas, nebo kdyby byl 
pomalejší, protože by mohl využít 
své závěrečné rychlosti,” komento-
val výkon trenér. „Každý den mi psal 
SMSky. Cítil jsem jeho jiskru. Napsal 
mi, že do toho dal, co mohl, ale ti 
dva byli lepší. Ale že jim na příš-
tích závodech ukáže,” dodal. „Kuba 
je pořád ještě více překážkář, ale ve 
dvaceti letech tam zatím ještě nemá 
šanci se prosadit. Musí ještě dozrát 
pro větší šanci. Podle mého by to 
mohlo být na přespříští olympiádě,” 
odhaduje Jan Škrabal. Mimochodem, 
na olympiádu jel i opavský odcho-
vanec, sprintér Lukáš Milo (nepřešel 
přes rozběhy), a také posila opav-
ského Sokola, Polák Artur Noga. Ten 
se dostal až do finále 110 m překá-
žek a skončil pátý.

Na Olympijské hry tělesně posti-
žených, které budou 16.–17. září 
v Pekingu, se nominovala teprve 
sedmnáctiletá atletka Sokola Opava 
Nela Zabloudilová. Soutěžit bude 
ve dvou disciplínách – v kouli 
a v disku. Nela už dva roky trénuje 
s trenérem Josefem Heimem na 
Tyršově stadionu. Věnuje se i dal-
ším sportům, jako je cyklistika, 
kde se účastnila úspěšně mistrov-
ství ČR v Chrudimi. Na velmi kvalit-
ním letním mítinku v Berlíně obsa-
dila třetí místo v kouli výkonem 
9.04 m a v oštěpu byla sedmá výko-
nem 17.87 m.
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