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Do škol půjde více prvňáčků než loni
Zápisy do opavských škol ukázaly, že na podzim 
zamíří do prvních tříd téměř o patnáct procent 
více dětí než loni.
 strana 4

Skončila výstava návrhů na bazén
Skončila lednová výstava návrhů na nový měst-
ský bazén a nový zimní stadion. Na snímku je 
návrh, kterému vyjádřilo sympatie na anketních 
lístcích třiatřicet, respektive čtyřiatřicet návštěv-
níků.
 strana 10

Obecní dům prochází velkou 
rekonstrukcí
Takto dnes vypadá rekonstrukce terasy Obecního 
domu na Ostrožné. Rekonstrukce domu potrvá 
zhruba rok.
 strana 5

Nový ředitel opavského muzea
Novým ředitelem Slezského zemského muzea se 
stal historik a muzeolog Antonín Šimčík.

 strany 12–13

Úpravy v areálu na Krnovské pokračují
Nový úřední areál na Krnovské ulici čekají 
další úpravy, včetně vybudování důstojnějšího 
vstupu.
 strany 8–9

Opava na veletrhu Regiontour 2009
Opava se prezentovala na brněnském vele-
trhu Regiontour. Na snímku opavská cimbálová 
muzika Kubalovci.
 strana 7
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V průběhu loňského roku se přestěhovala řada měst-
ských úředních pracovišť do areálu bývalých Vajdových 
kasáren na Krnovské. Do jednoho místa se zkoncent-
rovaly ty odbory, které lidé často využívají a které byly 
do té doby roztroušeny po mnoha různých budovách 
ve městě. Nyní přijdou na řadu další úpravy, aby areál 
vytěžil z přestěhování co nejvíce výhod. Výhod, jež by 
sloužily především veřejnosti.

Změny budou probíhat postupně. Na některé se zamě-
řujeme již nyní, na některé přijde řada později. Co nej-
dříve bychom chtěli vybudovat přívětivý vstup ze strany 
od Krnovské ulice. Takový, kde by návštěvníci našli 
informační recepci, kde by mohli posedět a počkat, kde 
by byli chráněni před nepřízní počasí. Myslím si, že by 
bylo vhodné, aby se zde daly rovnou na počkání vyří-
dit některé úřední záležitosti, a to ty, které souvisejí se 
službou Czech POINT (například výpisy z rejstříku trestů 
apod.).

Podstatně větší nabídka parkovacích míst, která jsou 
hned vedle úřadů, v centru města nebyla. Lidé museli 
nechávat auta na vzdálenějších parkovištích. Areál 
umožňuje parkovat v těsné blízkosti nejrůznějších insti-
tucí. Jejich pestrost a četnost dává možnost vyřídit řadu 
věcí najednou. Budeme se zabývat ještě zpřehledněním 
a rozšířením míst pro parkování.

Letos na podzim nás čeká připomínka jednoho význam-
ného výročí. Dvacátého výročí listopadových udá-
lostí roku 1989 neboli Sametové revoluce. Podle mého 
názoru jsou to události zásadní hned pro několik sou-
časných generací. Proto bychom je i v rámci města 
chtěli pojmout odpovídajícím způsobem. Už teď zahajuje 
Opavská kulturní organizace sbírku dokumentů, fotogra-
fií či filmů vypovídajících o tom, jak události probíhaly 
v Opavě. 

V únoru bude Opava hostit dva zajímavé filmové fes-
tivaly. Do kina Mír můžete zajít na některý z kvalitních 
snímků ze světové kinematografie v rámci Projektu 100, 
do areálu Slezské univerzity na Hradecké pak na filmy 
vybrané z toho nejlepšího, co měli možnost vidět diváci 
na jihlavském festivalu dokumentárních filmů.

Mezi tradiční opavské sportovní podniky patří Slez-
ská laťka. Letos ji zdobila kvalitní mezinárodní účast, 
ve které se neztratili atleti místních oddílů. Společně se 

sportovci věříme, že nejpoz-
ději příští rok budou už ales-
poň některé atletické závody 
probíhat v nové a dobře 
vybavené tělocvičně na Tyr-
šově stadionu.

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

Festival dokumentárních filmů
To nejlepší z festivalu dokumentárních filmů v Jih-
lavě bude možné vidět i v Opavě. Opavskou festi-
valovou ozvěnu připravil Jiří Siostrzonek ze Slezské 
univerzity.
 strana 14
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Únorové zastupitelstvo. Osm-
nácté řádné zasedání Zastupitelstva 
statutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 17. února 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. 
Radnice přispěla na pořádání 
zdravotních dnů. Opavská rad-
nice přispěje 6 tisíci korunami Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, o.s., na pořádání dvou akcí 
zaměřených na zdraví a zdravotní 
problémy. Jde o Den kardiaků a Den 

diabetiků. Na akcích budou připra-
veny přednášky pro veřejnost a lidé 
si budou moci nechat zdarma změřit 
hladinu cukru či krevní tlak.
Strážníci zadrželi hledanou 
osobu. Hlídce opavských stráž-
níků se v lednu podařilo chytit muže, 
po kterém dlouhodobě pátrala poli-
cie. Strážníci si při nočním průjezdu 
parkovištěm u Globusu všimli auta, 
které osaměle stálo mimo osvětlené 
plochy a ve kterém byli lidé. „Stráž-
níci vyzvali osoby k prokázání totož-
nosti. Zjištěním totožnosti z ob-
čanského průkazu se potvrdilo, že 
se jedná o osobu, která odpovídá 

popisu hledané osoby PČR,” uvedla 
Pavla Losertová z opavské městské 
policie. Strážníci pak přivolali poli-
cejní hlídku, která si hledaného muže 
převzala.
Nemocnice má nový tomograf. 
Opavská Slezská nemocnice zís-
kala moderní tomograf CT Brilliance. 
Tomograf, který je umístěn na radi-
ologickém oddělení, výrazně rozší-
řil diagnostické možnosti lékařů. Pří-
stroj patří k nejlepším ve své třídě 
a stál zhruba 30 milionů korun a ne-
mocnice na něj získala prostředky 
z dotací ministerstva zdravotnictví 
a z dotace Moravskoslezského kraje.
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Nejvíce prvňáčků za posledních 
pět let zamíří letos v září do 

opavských škol. Zatímco ve třech 
předchozích letech počet nových 
školáků nepřesáhl hranici pěti 
set, letos v září se jich vypraví 
pět set padesát. 

Nejvíce dětí se letos zapsalo na ZŠ Eng-
lišova (72, z toho 13 dostalo odklad). 
„Největší nárůst zájmu oproti loňskému 
roku zaznamenali na ZŠ Boženy Něm-
cové (loni nastoupilo 29, letos by mělo 
nastoupit 53), na ZŠ T. G. Masaryka 
neboli Riegrově (31, 48), na ZŠ Vrchní 

(36, 50) a na Otické (43, 54),” konstato-
vala vedoucí školského odboru Miroslava 
Konečná. Naopak největší úbytek, 14 
žáků, byl na ZŠ Šrámkova (38, 24). 

K lednovému zápisu do škol při-
šlo 671 dětí, přičemž zhruba šestina 
z nich dostala roční odklad. Zápisy 
ukázaly, že řada rodičů či zákonných 
zástupců plně využívá možnost zapsat 
dítě do školy podle vlastního výběru. 
Také se ukázalo, že někteří rodiče při-
hlíží jak k prostým praktickým hledis-
kům (vzdálenost školy od bydliště), tak 
i k vzdělávací a výchovné pověsti školy.

I přes to, že se počet přihlášených 
žáků oproti minulým letům výrazně 
zvýšil, celkový počet žáků v opav-
ských školách opět o něco klesne. 
Počet žáků, kteří odejdou buď z pá-
tých tříd (u škol 1.–5.) a z devátých 
tříd, je totiž vyšší než počet přícho-
zích dětí.

Přinášíme vám podrobnou tabulku, 
ze které se dají vyčíst aktuální popu-
lační trendy ve školách, a kromě toho 
také zájem o jednotlivé školy (v rámci 
jejich maximálních možných kapacit 
podle otevřených tříd).

Do škol letos půjde více prvňáčků než loni

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ 
SMO

POČTY ŽÁKŮ K 1. 9. 2009
Kapacita

2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10
Počet 
1. tříd

Počet žáků
Celkem 
žáků

Počet 
1. tříd

Počet žáků
Celkem 
žáků

Počet 
1. tříd

Počet žáků
Celkem 
žáků

Počet 
1. tříd

Počet žáků
Celkem 
žáků

Počet 
1. tříd

Počet žáků
z toho 
odklad

Předpokl. 
1. 9. 2009

Celkem 
žáků

Základní školy 1.–5. roč.
Opava-Komárov 85 1 17 81 1 17 84 1 17 85 1 19 80 1 21 3 18 84
Opava-Malé Hoštice 120 1 10 79 1 20 81 1 15 75 1 18 76 1 24 1 23 83
Opava-Suché Lazce 75 1 13 47 7 49 1 10 46 1 6 42 1 8 1 7 43
Opava-Vávrovice 75 6 30 5 26 5 26 1 7 26 1 9 3 6 32
Celkem 355 3 46 237 2 49 240 3 47 232 4 50 224 4 62 8 54 242
Základní školy 1.–9. roč.
Opava, B. Němcové 450 2 38 411 2 39 409 2 40 413 2 29 421 2 71 18 53 418
Opava, E. Beneše 800 2 41 722 2 38 651 2 43 607 2 46 549 2 57 12 45 497
Opava, Englišova 850 3 58 677 3 56 645 2 52 597 2 54 567 3 72 13 59 536
Opava-Kylešovice 820 3 59 528 2 52 538 2 49 513 3 50 512 3 67 9 58 503
Opava, Mařádkova 980 3 60 615 3 45 547 2 32 488 3 58 452 3 68 11 57 444
Opava, Mírová 500 316 278
Opava, Ochranova 550 2 46 421 2 42 423 2 45 408 2 48 395 2 58 10 48 393
Opava, Otická 490 2 28 390 1 22 366 2 32 381 2 43 425 2 65 11 54 423
Opava, Riegrova 430 2 37 401 3 57 413 3 59 639 2 31 574 2 60 12 48 529
Opava, Šrámkova 800 2 50 537 2 31 448 1 24 384 2 38 362 1 36 12 24 328
Opava, Vrchní 620 2 41 451 2 33 419 2 44 393 2 36 368 2 55 5 50 363
Celkem 7290 23 458 5469 22 415 5137 20 420 4823 22 433 4625 22 609 113 496 4434
Celkem ve všech ZŠ 7645 26 504 5706 24 464 5377 23 467 5055 26 483 4849 26 671 121 550 4676

Jakub a Tereza. To jsou 
nejčastější jména pro děti, 

které se narodily v minulém roce 
v Opavě. Jméno Jakub dostal 
každý dvanáctý kluk, jméno 
Tereza téměř každá devatenáctá 
holka.

V roce 2008 přivítala Opava 1475 dětí, 
z toho 676 kluků a 799 holek. Dívky 
tedy měly nad kluky výraznou převahu. 

Jméno Jakub dostalo sedmapadesát 
kluků, jméno Tereza či Terezie jedena-
čtyřicet holek. Mezi další oblíbená muž-
ská jména patřila Jan (52), Adam (36), 
Tomáš (31) a Daniel (29). Mezi populární 
dívčí jména se zařadila Adéla (36), Natá-
lie (28), Nela a Karolína (obě po 26). 
Další často užívaná jména byla Kryš-
tof, Martin, Ondřej, Dominik, Petr, Eliška, 
Anna, Nikol i Nicol a Julie. Někteří rodiče 
pro své děti vybírali jména méně frek-

ventovaná. V Opavě se loni narodili kluci 
Hugo, Benjamín, Sven a holky Vivien, 
Giovanna, Lillian či Frances.  

Prvním opavským miminkem v letošním 
roce a zároveň prvním klukem naroze-
ným na Nový rok v České republice byl 
Štěpán Riemel, který přišel na svět dvě 
minuty po půlnoci. Společně s dalšími 
nově narozenými dětmi bude přivítán na 
pravidelném městském vítání občánků.

Nejoblíbenější jména byla Jakub a Tereza
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Začala rekonstrukce Obecního domu
Hned na začátku ledna vyrostlo kolem 
Obecního domu na Ostrožné ulici lešení 
a začala velká rekonstrukce, díky níž 
získá Opava nový kulturní stánek s ši-
rokým využitím. Opravy potrvají 
zhruba rok. Peníze na opravu město 
získalo z evropských dotací na integro-
vané plány měst. Na snímcích opravují 
stavaři sklepní prostory a halu ve zvý-
šeném přízemí. O rekonstrukci Obec-
ního domu jsme podrobně informovali 
v lednové Hlásce. Foto: Jan Šindler

Zapojte se do veřejné sbírky s názvem
Sametová revoluce v Opavě
V letošním roce si připomeneme 

20 let od Sametové revoluce. 
Opavská kulturní organizace 
proto pořádá veřejnou sbírku 
materiálů, které zveřejní na 
výstavě připomínající listopadové 
události roku 1989. 

Opavská kulturní organizace se obrací 
na občany Opavy s prosbou o zapůj-
čení nebo darování dobových doku-

mentů, plakátů, fotografií, filmů, 
zvukových záznamů, občanských pro-
hlášení a dalších materiálů vztahu-
jících se k listopadovým dnům roku 
1989 v Opavě. „Materiály budou pou-
žity a zveřejněny na výstavě Same-
tová revoluce v Opavě. Děkujeme pře-
dem všem spoluobčanům za ochotu se 
podílet na této akci. Jen pomocí jejich 
příspěvků může být tato výstava usku-
tečněna,” sdělila Irena Šindlerová, 

ředitelka Opavské kulturní organizace. 
Sbírka bude probíhat od 1. února do 
31. března. Příspěvky můžete zasílat 
poštou nebo donést osobně na adresu 
OKO, příspěvková organizace, Horní 
náměstí 47, Opava, 746 01. Organi-
zací veřejné sbírky je pověřena Marie 
Černocká, asistentka ředitelky. Kon-
taktovat ji můžete na telefonním čísle 
722 117 212 nebo e-mailem: Marie.
Cernocka@opava-city.cz.

Důležitá rekonstrukce Otického 
příkopu, který bude po 

úpravě chránit Kylešovice až před 
stoletou vodou, začne letos na 
jaře. Radnice vybrala v polovině 
ledna zhotovitele stavby. 
V průběhu února by měla být 
podepsána smlouva.

Cílem úprav je zvýšit kapacitu přirozeného 
vodního toku – Otického příkopu. Díky 
vyšší kapacitě bude schopen bezpečně 
převádět až stoletou vodu, a to včetně 
dešťových vod z přilehlých ploch povodí 
a ze zastavěné části většiny Kylešovic. 
Bude tedy výrazně lépe chránit bytovou 
zástavbu, než jak tomu bylo doposud.

Úpravy příkopu musí respektovat skuteč-
nost, že se jedná o přirozený vodní tok, 

který je registrován Ministerstvem země-
dělství ČR. Takový tok nesmí být zatrub-
něn jako třeba náhon. Rovněž biologický 
posudek konstatoval, že zde žije řada 
živočichů a využívají jej i ptáci.

Průtočný profil by se měl zvýšit ze sou-
časných 4 m3/s u zaústění do řeky Mora-
vice na potřebných téměř 7 m3/s. Koryto 
se bude rekonstruovat od řeky Mora-
vice až po ulici Na Horní hrázi, kde bude 
opraven vtokový a regulační objekt. Ten 
pak pustí do koryta pod hrází maximálně 
2 m3/s . Zbytek dešťových vod přiteče 
z okolních ploch.

„Koryto vodního toku, kde není zástavba, 
bude rozšířeno na požadovaný profil 
a opevněno záhozem z lomového kamene 
se zábradlím,” vysvětluje Rostislav 

Onderka z odboru investic. „Koryto přes 
zastavěné území (ulice Na Pomezí) bude 
rozšířeno na požadovaný profil a břehy 
opevněny dlažbou do betonového lože 
z lomového kamene,” dodává.

Součástí rekonstrukce je výměna všech 
dotčených mostů, lávek a propustků pro 
přejezdy zemědělské techniky, které 
jsou rozšířením koryta nefunkční a musí 
se demolovat. Rovněž budou přelo-
ženy související inženýrské sítě, přípojky 
plynu a vody a vybudovány nové pří-
pojky splaškové kanalizace pod kory-
tem vodního toku s napojením do kanali-
začního řadu v ulici Na Pomezí, a to tak, 
aby nedocházelo ke znečišťování koryta. 
Změny se týkají i vzdušného vedení VN, 
které stojí ve svahu koryta Otického pří-
kopu a brání průtoku.

Otický příkop bude chránit před stoletou povodní
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Opava patří k pětici měst 
Moravskoslezského 

kraje, která v loňském 
roce co nejpečlivěji třídila 
a recyklovala komunální 
odpad. Nejde však jen 
o tabulkový úspěch. 
Z hlediska odpadového 
hospodářství je podstatné, 
že lidé v Opavě třídí 
odpad čím dál víc: loni 
vytřídili nejvíce odpadu 
od roku 2002.

Opavané za rok 2008 vyseparo-
vali o 100 tun více papíru a kartonu, 
o 50 tun více plastu a o téměř 50 tun 
více skla než v roce 2007. Společ-
nost EKO-KOM, s.r.o., která už čtvrtým 
rokem hodnotila výsledky obcí v oddě-
leném sběru a recyklaci komunálních 
odpadů, zařadila Opavu na 5. nejlepší 
místo v MS kraji v kategorii obcí nad 4 
tisíce obyvatel. Žebříček se sestavuje na 
základě přepočtu na jednoho obyvatele 
a zvlášť se v něm hodnotí sběr papíru, 
skla, plastů a nápojového kartonu.

Pro Opavu je to už potřetí, kdy se umís-
tila v nejlepší pětce a získala symbolic-
kou „keramickou popelnici”. „Množství 

vytříděného odpadu v Opavě 
každoročně stoupá. Třídění 
se ale rozvíjí nejen v Opavě. 

Trvalé umístění na předních 
příčkách je, doufáme, odrazem 
i naší odpovědnosti a našeho 
vztahu k životnímu prostředí,” 
uvedl Albert Červeň z odboru 
životního prostředí.

„Je však třeba říci, že i zde je 
ještě co zlepšovat. Například 

je vhodné zmenšovat objem 
ukládaných odpadů (sešlapování PET 

lahví, nápojových kartonů, rozkládání 

papírových krabic), aby barevné kontej-
nery a plastové pytle byly účelněji vyu-
žívány a za nemalé finanční prostředky 
nebyl převážen „jen vzduch”. Fakt, že 
poplatky za komunální odpad v Opavě 
jsou výrazně dotovány a jsou nejnižší 
v širokém okolí, by nás neměl zbavovat 
odpovědnosti,” upozorňuje Albert Červeň.

V Opavě se odpad třídí do tří základ-
ních kontejnerů: na papír, sklo a plast. 
Sběr nápojových kartonů probíhá z eko-
nomických důvodů společně s papírem. 
Tento odpad je pak následně dotřiďován 
na třídicí lince.

Opava získala ocenění keramická popelnice

Malý slavnostní a koncertní 
večer při příležitosti křtu 

reprezentativní publikace o životě 
a díle opavského hudebního 
skladatele Arnošta Rychlého 
připravilo na druhou polovinu 
února město Opava. 

Křest je naplánován na 23. února, začíná 
v 18 hodin v sále Městského domu kul-
tury Petra Bezruče. V rámci koncertní 
části vystoupí klavírní virtuóz a drži-
tel Ceny Petra Bezruče Lukáš Vondráček 
a klavíristka Libuše Vondráčková. Oba 
hudebníci doprovodí písně a recitaci veršů 

v podání předních opavských umělců. 
Hudební část bude vybrána z tvorby 
Arnošta Rychlého.

Skladatel Arnošt Rychlý se narodil 
v Opavě v roce 1901 a zůstal jí věrný 
po celý svůj život. Nejvíce energie věno-
val nejmladší generaci. Jeho skladatelská 
práce byla inspirována převážně Bezručo-
vými verši. Za tuto tvorbu mu byla v roce 
1972 udělena Cena Petra Bezruče. 

Výpravnou publikaci doplněnou o hudební 
přílohu v podobě CD disku bude možné 
zakoupit v Městském informačním centru.

Na slavnostním křtu knihy o Arnoštu Rychlém

zahraje i virtuóz Lukáš Vondráček

Odbor životního prostředí upozorňuje 
všechny provozovatele středních a ma-
lých stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší na oznamovací povinnost o vý-
počtu poplatku za znečišťování ovzduší 
do 31. března 2009. Provozovatel střed-
ního stacionárního zdroje je navíc povi-
nen zpracovat z údajů provozní evidence 
souhrnnou provozní evidenci u každého 
provozovaného stacionárního zdroje za 
kalendářní rok a předat ji odboru život-
ního prostředí Magistrátu města Opavy 
souběžně s oznámením rovněž do 
31. března 2009. Totéž platí pro uživa-

tele organických rozpouštědel, těkavých 
organických látek a produktů s jejich 
obsahem. Původci odpadů a oprávněné 
osoby, na které se vztahuje ohlašovací 
povinnost, zasílají hlášení o roční pro-
dukci a nakládání s odpady za uplynulý 
rok v termínu do 15. února následujícího 
roku. Příslušné formuláře si provozova-
telé mohou stáhnout na webových strán-
kách města Opavy: http://podatelna.
opava-city.cz/, popř. mohou využít také 
interaktivního formuláře, který v případě 
ohlašovací povinnosti na úseku nakládání 
s odpady lze poslat v elektronické podobě.

Poplatek za znečišťování ovzduší
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Školáci z Riegrovky pomáhají 
organizaci UNICEF. Školáci ze 
6. A opavské ZŠ T. G. Masaryka se 
rozhodli sbírat korunové mince, za 
které pak platí náklady na očko-
vání dětí v Africe. „V České repu-
blice si za jednu korunu skoro nic 
nekoupíme. V peněžence ani nepo-
známe, že nám chybí. Ale když se 
dá koruna ke korunce, může to 
zachránit lidský život. A tak náš 
pan učitel Radim Kříž vymyslel pro-
jekt Život za korunu. Budeme sbí-
rat koruny, a až jich budeme mít 
600, pošleme je přes organizaci 
UNICEF do zemí, kde děti umí-
rají na nemoci, na které nejsou 

očkované,” popsala projekt Klára 
Dvorská. Školáci prodávali před 
Vánocemi vlastnoručně upečené 
perníčky. „Někteří nás sice obchá-
zeli, asi si říkali, zase nějaká sbírka 
za hodně peněz, ale když slyšeli, že 
chceme jen korunu a ještě dosta-
nou perníček, zastavili se a rádi 
přispěli. Někteří nám dali všechny 
drobné z peněženky,” vzpomíná na 
předvánoční sbírku Karolína Urba-
nová. „Další peníze jsme posbírali 
od spolužáků v naší škole. Za kaž-
dých odeslaných 600 korun nám 
z organizace UNICEF pošlou jako 
symbol látkovou panenku jako 
novou spolužačku do třídy. Jednu 

už máme a druhá je na cestě. 
Tak je nás ve třídě o dva více. Ale 
hlavně jsou někde v Africe dvě 
děti, kterým jsme pomohli přežít,” 
uvedla Klára Dvorská. K

R
Á

T
C

E
Opava se letos opět 

představila odborníkům 
z oblasti cestování a hotelnictví 
a turistické veřejnosti na 
brněnském veletrhu Regiontour. 
Návštěvníci opavského stánku 
se zajímali zejména o rekreační 
zázemí, cyklostezky ve městě 
a okolí, noční jízdy na in-line 
bruslích a místní památky. 
Městské informační centrum 
rozdalo stovky nejrůznějších 
propagačních materiálů 
o Opavě a zdejších turistických 
možnostech a hostům stánku 
nabídlo pověstné bolatické 
koláče.

V rámci propagace celého Moravsko-
slezského kraje probíhal společný 

doprovodný program. Opava se na 
něm podílela vystoupeními opavské 
cimbálové muziky Kubalovci, bubenic-
kého orchestru BORIS a Slezská uni-
verzita připravila návštěvníkům ukázky 
z technických dovedností in-line brus-
lařů. 

„Regiontour je pro nás příležitostí jed-
nak navázat nebo rozvíjet spolupráci 
napříč kraji, připomenout Opavu pro-
fesionálům z oblasti cestovního ruchu 
a představit ji zájemcům z řad veřej-
nosti,” uvedla vedoucí Městského infor-
mačního centra Eva Balarinová.

Opava se opět představila na veletrhu Regiontour

SC
 8

09
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Administrativní areál na Krn
V areálu bývalého vojenského gymnázia na Krnovské se postupně 
soustředí nejrůznější úřady a instituce. Městské i státní. Areál se bude 
ještě v průběhu dalších let měnit a rozšiřovat. Jak?

Jako celek pořád ještě lehce 
vojensky strohý a nepříliš 

přívětivý areál bývalých 
Vajdových kasáren na Krnovské 
by se měl postupně změnit. 
Větší komfort pro návštěvníky, 
dostatek parkovacích míst pro 
auta i bicykly, více zeleně, 
příjemnější okolí. To je cíl 
úprav, které se dnes začínají 
připravovat. Už v průběhu 
letošního roku by mohlo dojít 
k některým zlepšením.

Ze strany od Krnovské ulice dnes 
návštěvníky vítá studený vybledlý plot 
s ostny a modrožlutá brána. Snad až 
na barvu jsou to stejná vrata, která 
uzavírala komplex vojenského gym-
názia před dvaceti lety. Nic, co by 
návštěvníkovi zdvořile podávalo ruku.

Možná že už během roku by se však 
právě toto vstupní místo mohlo promě-
nit na důstojnou recepci pro návštěv-
níky. Na zastřešený vstup, kde by byli 
lidé chráněni před nepřízní počasí. 
K tomu lavičky či židle, informační cen-
trum pro celý areál. Radnice se zabývá 
také nápadem, že by zde mohl sídlit 
i Czech POINT (pracoviště, které vám 
na počkání připraví výpisy z rejstříku 

trestů, z živnostenského a obchodního 
rejstříku či z katastru nemovitostí). 

Lidé by zde získali informace o celém 
areálu a mohli by pak přejít do budovy, 
kde se vydávají pasy, řidičské průkazy 
či občanské průkazy, nebo do budovy, 
ve které sídlí například městský odbor 
majetku, životního prostředí či měst-
ští architekti, či do dalších úřadů. (Ilu-
strační obrázek vchodu je jen ukázko-
vým příkladem, jak by proměna mohla 
vypadat. O přesné podobě ještě není 
rozhodnuto.)

Úpravy začínají u vchodu

Hrubá a základní koncepce změn v are-
álu by se dala shrnout do několika 
bodů. Vybudovat důstojný vstup do 
areálu, zajistit dostatek parkovacích 
míst pro návštěvníky, upravit a rozšířit 
zeleň, změnit oplocení, rozšířit služby 
a zvýšit nabídku poskytovaných úřed-
ních záležitostí. 

Příchod či odchod z areálu je dnes 
možný v zásadě ze dvou stran. Ze 
strany Krnovské, kde se počítá s vyu-
žitím městské hromadné dopravy, či ze 
zadu od Staré silnice, kudy je možné 
přijet autem. Protože řada lidí bude 

využívat autobusů či trolejbusů, připra-
vuje město také zastřešení zastávky 
MHD směrem k divadlu.

Areál je stále ještě ohrazen původním 
vojenským plotem. Ohrazení se radnici 
nelíbí a chtěla by jej změnit. Některé 
části by dokonce mohly být ponechány 
bez kovového oplocení. „Opocení are-
álu směrem do okolních ulic bude upra-
veno tak, aby byl odstraněn nepří-
větivý uzavřený (kasárnický) dojem 
a prostor se stal součástí městského 
organismu. Vysoké zdi budou sníženy 
po úroveň kamenné podezdívky a na-
hrazeny kovaným plotem dle stáva-
jícího historického provedení,” navr-
huje architekt Lubomír Dehner, který 
pro město připravoval koncepční stu-
dii úprav v areálu. „Demolicí růz-
ných nevzhledných objektů (garáže, 
sklady,…) budou odstraněna nepře-
hledná a neudržovatelná zákoutí,” 
dodává.

Parkování v areálu

Dalším krokem by měla být úprava 
parkování. Nepříliš výhodné zázemí 
pro parkování v centru města bylo jed-
ním z důvodů, proč se řada úřadů nově 
soustředí do areálu, kde jsou parkovací 

Číslo 2 | únor 2009

T
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místa přímo v jejich těsné blízkosti. 
Navíc se budou upravovat místa nejen 
pro parkování aut, ale také místa pro 
kola. V takovém počtu, aby se bicykly 
staly silnou dopravní alternativou.  

Areál se bude ještě rozrůstat a přibude 
jak úředních institucí, tak i lidí, kteří 
zde budou chtít něco vyřídit. Počet par-
kovacích míst pro auta by se mohl 
oproti dnešku zvýšit jednak úpravami 
v rámci současných ploch a také vybu-
dováním parkovacího domu. Náklady 
jsou však vysoké, takže se s ním nepo-
čítá hned v nejbližší budoucnosti. Jed-
nou z možností je, že by parkovací 
dům vznikl v prostoru dnešních řado-
vých garáží za jídelnou.

S výstavbou parkovacího domu by se 
pak následně mohla zvětšit míra zeleně 
v areálu, protože s výrazným nárůstem 
parkovací kapacity by se lehce mohlo 
ubrat z parkovacích míst na veřejném 
prostranství. 

Postupný rozvoj areálu

Už v této době probíhá rekonstrukce 
velké budovy naproti budově C (bývalé 
Slezské gymnázium). 

Zároveň se připravuje výstavba budovy 
Okresní správy sociálního zabezpe-
čení. Ta by mohla vzniknout ve volném 
prostoru mezi budovou C a současnou 
vojenskou ubytovnou.

Nárůst úředního zázemí a zvýšení 
počtu lidí, kteří zde budou pracovat, 
logicky ústí do myšlenky, aby se zde 
rozvíjely také některé služby a další 
zázemí, které by se hodilo jak zaměst-
nancům, tak návštěvníkům. Ať už jde 
o stravování, právní služby, některé 
obchody či pobočky různých firem.

Velká pozornost je věnována i ve-
řejné zeleni. Mohly by se vykácet ty 
zbytky bývalých topolových alejí, které 
překročily krajní mez své životnosti 
a které by byly samozřejmě nahra-
zeny novou výsadbou. Také by se daly 
odstranit nevhodné dosadby keřů a ko-
nifer. Naopak vhodnou zelení by se 
dala změnit ta prostranství, kde dnes 
zeleň nehraje žádnou, nebo jen mini-
mální roli. „Návrh sadových úprav se 
opírá jak o kvalitní stávající stromy 

(po odborném ošetření), tak o nové 
masivní výsadby stromů schopných 
růst v daných podmínkách,” konstatuje 
Dehner. 

Podle radnice i autora koncepční studie 
jsou v areálu vytvořeny všechny nutné 
podmínky pro vytvoření nadčaso-
vého administrativně správního centra, 
včetně dopravního napojení, nevelké 
vzdálenosti od centra a prostorových 
možností. 

Při rozšiřování komplexu bude nutné 
jen průběžně sledovat parkovací kapa-
city a podle nich pak případně přistou-
pit k výstavbě parkovacího domu. Jak 
je zmíněno výše, jeho výstavba by 
možná uvolnila některé rozsáhlé zpev-
něné plochy pro zeleň, pěší provoz 
a prvky sloužící k oživení areálu.

Levá strana dole:
Horní pohled na 
jednu z možných 
podob nového 
vchodu a zastřeše-
né zastávky MHD.

Pravá strana 
nahoře:
Pohled, který 
nabízí představu 
o hustotě budoucí 
zástavby. Přesná 
podoba změn ješ-
tě není určena.

Foto: archiv MMO

Toto je jedna 
z možností, jak 
by mohl vypadat 
vchod a jak by jej 
vnímal návštěvník 
areálu.

Foto: archiv MMO
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V průběhu ledna vystavilo 
město ve spolupráci 

s Opavskou kulturní organizací 
a Knihovnou Petra Bezruče návrhy 
ideové architektonické soutěže 
na nový plavecký bazén a zimní 
stadion v Opavě. Návštěvníci 
výstavy mohli pomocí anketních 
lístků vyjádřit své sympatie 
jednotlivým prezentovaným 
návrhům.

S oceněnými návrhy odborné poroty 
jsme vás seznámili v minulém čísle 
Hlásky. První místo získal projekt číslo 

12 pětice pražských tvůrců Michala Ber-
narda, Jana Bradáče, Jany Jeřábkové, 
Pedra Prazerese a Radka Lizny. 

Do ankety se zapojilo 140 lidí. Lidé mohli 
hlasovat zvlášť o bazénu a zvlášť o zim-
ním stadionu. Třiatřiceti z nich se nej-
více líbil bazén číslo 7 a čtyřiatřiceti z nich 
se nejvíce líbil zimní stadion č. 7. Tento 
projekt si bral inspiraci ze světa trilobitů 
a lastur. Druhý nejvíce oceňovaný návrh 
byl i odbornou porotou oceněný trutnov-
ský projekt s číslem 2 (24 hlasů bazén, 
25 hlasů stadion). Jen o tři hlasy méně 
získal porotou rovněž oceněný návrh číslo 

14. Ten pojal novostavby jako zvlněný 
pás. Sedmnáct hlasů za bazén a 18 hlasů 
za stadion získal porotou nejvíce oceněný 
návrh z Prahy. Všechny další návrhy zís-
kaly méně než deset hlasů. Mezi těmito 
návrhy byl ještě výrazněji upřednostňo-
ván návrh číslo 4, který dostal po osmi 
hlasech v obou kategoriích.

Opavská kulturní organizace po skončení 
ankety vylosovala tři její účastníky, kteří 
obdrží věcné ceny. Jsou to Jiří Noháček, 
Ludmila Vůjtková a Ivana Finguhutová. 
Výherci si je mohou vyzvednout v Měst-
ském informačním centru.

Návštěvníci architektonické výstavy
hlasovali o návrzích na nový bazén

Autoři: Barbora Ponešová (Brno), Martin Daněk (Oldřišov), Martin Doležel (Boskovice) a Klára 
Stachová (Křelov).

Návrh č. Návrh č. 1414

Autoři: Michal Bernard, Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres a Radek Lizna.

Návrh č. Návrh č. 1212

Autoři: společnost ATIP, a. s., která spolupracovala s Martinem Vokatým, Vladimírem Voka-
tým, Vojtěchem Kopalem, Michalem Kopeckým a Pavlem Ševců.

Návrh č. Návrh č. 22

Co o návrhu řekli jeho autoři 
ze společnosti STOPRO, s.r.o., 
Praha (Viktor Tuček, Lukáš Srch, Jiří 
Beran, Šárka Kovářová, Vojtěch Čáp, 
Lukáš Zimandl, Alena Hrčková)? 
„Urbanistický a hmotový koncept je 
inspirován nadčasovou symbolikou 
skořepin trilobitů a lastur. Tato 
zdánlivě prvoplánová inspirace je 
promyšleně převedena do tvarování 
forem velkoprostorových halových 
konstrukcí. Stylizované skořepiny 
hal jsou z vnějšku osazeny do jem-
ně modelovaného ozeleněného teré-
nu a naopak prostor mezi objekty 
je navržen jako velkoryse dimenzo-
vaná zadlážděná plocha. Organická 
forma objektů a prostorového 
uspořádání byla zvolena také pro 
možnost nenásilného propojení 
komplexu s navrhovanou zelení, 
která bude pronikat dovnitř areálu, 
a společně s modelací terénu tak 
zvýrazní primární ideu v kontextu 
okolní zástavby a krajiny.”

Návrh č. 7Návrh č. 7

Autoři: Sdružení Rössler Rybář architekti (Praha) ve spolupráci s Tomášem Křivanecem, Ro-
bertem Klimešem a Media Pro, s.r.o.

Návrh č. Návrh č. 44
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JAK SE ŽIJE

Za pět let oslaví Slezské zemské muzeum 
v Opavě dvou set leté výročí svého založení. 

Výročí, jaké ve světě českých muzeí nemá 
obdoby. Člověk, který by mohl muzeum 
k oslavám dovést, je muzeolog a historik 
Antonín Šimčík. Pětatřicetiletý odborník na 
konzervaci a restaurování muzejních sbírek 
se stal v polovině ledna novým ředitelem této 
rozsáhlé a historicky významné instituce.

Nového ředitele čeká, mírně řečeno, těžká práce. Blüche-
rův palác, palác Razumovských, samotná velká výstavní 
budova a další. To jsou historicky cenné domy, které chát-
rají, a na jejich nákladnou opravu zatím muzeum nemá 
žádné prostředky. A jsou tu i další problémy a výzvy. 
Například zpopularizovat muzeum veřejnosti, nabídnout 
návštěvníkům atraktivní výstavy, posílit jeho odborný vliv 
a váhu a dát mu podobu a styl odpovídající úrovni 21. sto-
letí. 

„Obraz muzea se musí změnit. Existuje řada vzorů, ke 
kterým se můžeme přiblížit. A jsou to i vzory v České 
republice. Dokážou zajímavě prezentovat sbírky a fungo-
vat jako instituce, které veřejnost opravdu potřebuje,” říká 
ředitel.

Pětatřicetiletý Šimčík patří k nejmladším ředitelům Slez-
ského zemského muzea. Není však ředitelem nejmladším. 
Například spoluzakladateli muzea Faustinu Ensovi bylo 
v roce 1814 dvaatřicet let. Řediteli z přelomu 19. a 20. 
století Edmundu Wilhelmu Braunovi dokonce jen sedma-
dvacet, přičemž historici jej hodnotí jako nejdynamičtěj-
šího ze všech ředitelů. „Jsou to mé dva velké vzory,” říká 
o nich.

Antonín Šimčík vystudoval historii a muzeologii na Slez-
ské univerzitě. Obor si vybral proto, že měl vždy blízko ke 
konzervaci a restaurování. Po studiích zůstal na univer-
zitě jako odborný asistent. Postupně si získával renomé 
mezi odborníky. Mimo jiné se stal spolupracovníkem Meto-
dického centra konzervace, které sídlí v Brně. Před deseti 
lety inicioval na škole zásadní změnu výuky muzejní kon-
zervace, která kladla důraz na hlubší propojení praktických 
a teoretických znalostí. O úspěchu změn svědčí fakt, že 
se díky tomu podařilo univerzitě získat granty ve výši 3,5 
milionu korun a absolventy oboru předchází dobrá pověst. 
Pracují na ústředních pracovištích, například ve správě 
Pražského hradu či v rožnovském skanzenu. Nemají pro-
blém s uplatněním po absolutoriu a jsou žádaní.

Mezi jeho praktické práce z poslední doby patří konzervace 
a restaurace jednoho z mála gotických mečů na území 
Moravy, které se dochovaly v celku. (Meč bude zakrátko 
možné vidět v rýmařovském muzeu, kam byl dlouhodobě 
zapůjčen.) „Dost se také věnuji preventivní konzervaci. 
Stejně jako v medicíně je to z hlediska nákladů levnější 
a navíc i šetrnější k samotným památkám,” poznamenává.

Konkurz na ředitele Slezského zemského muzea vyhrál 
s vizí, která kladla důraz na popularizaci muzea, získání 
financí na potřebné opravy a údržbu a také budoucí roz-
šíření muzea, aby mohlo nabídnout více z bohatství svých 
sbírek. 

Současnou situaci vnímá realisticky. „Věděl jsem, do čeho 
jdu. A jestli na něco kladu důraz, tak je to otázka udrži-
telnosti. Nebudu se oddávat vzdušným zámkům a nere-
álným cílům. Instituce potřebuje objem financí ne v řá-
dech milionů, ale potřebovala by více než miliardu. A tuto 
potřebu nevykryje žádný osamocený dotační titul,” popi-
suje. „Už od prvních dnů se snažíme v tomto směru pod-
nikat kroky, aby se začalo něco dít. Situace není růžová, 
ta pravá chvíle pro získání peněz z evropských fondů je 
pryč. Ale hledáme možnosti a skuliny,” vysvětluje.

Velký význam ve svých záměrech přikládá veřejnosti. 
„Chtěl bych, aby muzejní prezentace byly široce srozumi-
telné. Aby výstavy mohl návštěvník prožívat a aby ho i in-
formačně obohatily,” říká. „Musíme být i alternativou pro 
blízký region, aby lidem stálo za to sem přijet třeba i z Os-
travy. Muzeum je potřeba popularizovat a změnit jeho tvář 
v něco vlídnějšího,” podotýká. Klade důraz na zajímavé 
a srozumitelné výstavy, které by dokázaly oslovit mladší 
i starší, a rád by navázal hlubší spolupráci se školami, uni-
verzitou a také s opavskou radnicí. 

Když společně procházíme výstavní síní, zastaví se u vit-
ráže s renesančními motivy a podotkne: „Tohle je třeba 
ukázková věc, se kterou by se měli seznámit studenti his-
torie a muzeologie. Přímo a bezprostředně. Díky realis-
tickému zobrazení se na ní dá názorně dokumentovat 
dobová každodennost,” poznamená. „Muzejní feno-
mén tady má dlouhou a hlubokou tradici, má tady čestné 
místo. Je to jeden ze znaků, kterým by Slezsko mohlo 
vystupovat vůči ostatním českým zemím,” podotýká.

Nový ředitel by chtěl změnit vstupní část výstavní budovy 
v městských sadech tak, aby byla pro návštěvníky příjem-
nější. „Já sám, když otevřu ty masivní dveře, vstoupím 
a cítím se stísněně. Obávám se, že toto zažívá i nejeden 
z návštěvníků,” pronese. „Muzeum skoro ignoruje mladá 
generace. A je to zarážející skutečnost, když hned vedle 
výstavní budovy jsou dvě gymnázia. A tito lidé do muzea 
nemají proč jít,” dodává. Podle něj by bylo dobré vstup 
obohatit i o malou kavárničku, nabídnout návštěvníkům 
zajímavé informace z muzejní práce a další věci. 

Když hovoří o jednotlivých součástech muzea, velmi chválí 
Arboretum v Novém Dvoře či areál opevnění v Darko-
vičkách. „Arboretum je rodinné stříbro,” podotkne. Pro 
výstavní činnost by chtěl více využívat potenciálu Slez-
ského ústavu, který je součástí muzea. „Historici ze Slez-
ského ústavu vydali zajímavé práce, a bylo by dobré, kdy-
bychom na jejich základě připravili i tematické výstavy,” 
konstatuje. Zmiňuje například téma holocaustu či odsunu 
Němců po druhé světové válce.

„Antonín Šimčík působí na našem pracovišti už pěknou 
řádku let,” říká o něm vedoucí Ústavu historických věd Jiří 
Knapík. „Že to byla léta plodná, svědčí především dnešní 
vybavení Konzervátorského centra ÚHV, pro které jako 
jeho manažer a řešitel mnoha projektů získal špičkové pří-
stroje. Šimčík tak spojil výuku konzervace a restaurování 
s aplikací nejmodernějších technologií, což kromě vedení 
fakulty oceňují i naši studenti muzeologie. Vážím si jej 
i proto, že svou práci vykonává s opravdovým zaujetím 
pro obor.”

OSOBNOST

Antonín Šimčík

Antonín Šimčík je ženatý a má jedno dítě. Pochází ze Slovácka, žije ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Opavě. 
Jeho žena pracuje jako vedoucí restaurátorského pracoviště ve Valašském muzeu v přírodě. On sám si pohrává 
s myšlenkou, že by jednou mohlo vzniknout muzeum v přírodě zaměřené na Slezsko. 
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Institut tvůrčí fotografie Slez-
ské univerzity a Opavský 

filmový klub připravili pro opav-
skou veřejnost výběr z toho 
nejlepšího, co přinesl poslední 
ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Jihlava. 
Festival bude probíhat v prosto-
rách areálu Slezské univerzity na 
Hradecké ulici od 10. do 11. úno-
ra, a to vždy od 16 hodin.

Opavská reprezentativní přehlídka s ná-
zvem Ozvěny Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Jihlava nabídne 
více než deset snímků. „Chceme navá-
zat na živou tradici prezentace doku-
mentární tvorby, jakou přináší například 
Jeden svět – festival dokumentárních 
filmů o lidských právech,” říká jeden 
z pořadatelů, pedagog SU Jiří Siostr-
zonek. Mimochodem, na Jeden svět 
se můžete těšit na přelomu března 
a dubna (v Opavě od 30. 3.–3. 4.).

Přesný festivalový program ještě pořa-
datelé upřesní na festivalových pla-
kátech. Už nyní počítají s uvedením 
vítězného snímku festivalové kate-
gorie Česká radost – Ivetka a hora. 
Dokument se bude promítat 10. února 
od 19 hodin (učebna H3). Tento nový 
dokument režiséra Víta Janečka pojed-
nává o životním příběhu jednoho 
z děvčat, která se v letech 1990–1995 
na hoře u vsi Limanová setkávala se 
zjevením Panny Marie. Režisér Jane-
ček pátrá po odpovědi na otázku, jak 
se žije se zjevením. Film však nemá 
žádné bulvární ambice, ale je spíše 
intimní sondou do života poznamena-
ného něčím tak nepoznatelným a neu-
věřitelným, jako je zázrak zjevení. 

Mezi další tituly by měl patřit snímek 
Černá srdce, na kterém se podílel i vý-
znamný fotograf a pedagog opav-
ského Institutu tvůrčí fotografie Jin-
dřich Štreit. Jde o dlouhodobý pohled 

na osudy čtyř romských rodin ve čty-
řech různých zemích. 

Mezi snímky s širokým civilizačním 
pojetím bude patřit dánský dokument 
Všechno je relativní, který pátrá po 
základních lidských hodnotách a emo-
cích. Film Generace 68 se věnuje 
bouřlivým událostem revolučního roku 
nejen v Českoslovesku, ale i ve světě, 
a mimo jiné obsahuje i výpovědi Vác-
lava Havla či Miloše Formana. Mís-
topisný dokument Malupien, Olšový 
spas se věnuje Jakutsku, obrovskému 
panelovému sídlišti uprostřed ruské 
tajgy, popisný a historický doku-
ment Teplá lidská krev zase příčinám 
silné nenávisti mezi Sovětským sva-
zem a Německem. Dále můžete vidět 
v krátkých portrétech (Čtenářské 
deníky) dlouhodobě uznávané i nastu-
pující osobnosti české literatury. Úplný 
seznam Ozvěn najdete na již zmíně-
ných plakátech.

Opava nabídne to nejlepší
z jihlavského filmového festivalu

V lednu vydal Zemský archiv 
a Matice slezská šestý 

svazek již tradiční sborníkové 
řady k dějinám Opavy. Aktuální 
sborník je zasvěcen tématu 
„Volný čas a odpočinek v Opavě”, 
které zastupuje více než polovina 
příspěvků, jež jsou zároveň 
součástí prestižního projektu 
výzkumného záměru na Slezské 
univerzitě.

„Publikace vzešla z konference spolupo-
řádané Ústavem historických věd Slez-
ské univerzity v říjnu 2007 a navazuje 
na cyklus konaný od roku 1997. Klade 
si za cíl seznamovat odborníky, uči-
tele dějepisu i milovníky historie Opavy 
s některými novými výsledky bádání,” 
představuje publikaci vedoucí Ústavu his-
torických věd Slezské univerzity Jiří Kna-

pík. Celkový pohled na možnosti trá-
vení volného času Opavanů v 19. století 
nabídl Dan Gawrecki, opavskému sportu 
před rokem 1914 se věnuje v objevné 
studii Martin Pelc, Pavel Šopák nabídl 
zajímavý pohled na odpočinek i všední 
dny vyššího úředníka počátkem 20. sto-
letí. Období po 2. světové válce repre-
zentují především dvě témata, která 
dosud stála stranou zájmu historiků, 
konkrétně vývoj šachových (Petr Raděj) 
a esperantských klubů (Eliška Votýp-
ková) na Opavsku v letech 1945–1970. 
„Rozvinulo se tak téma, jemuž se věno-
val loni zesnulý historik Jaroslav Bakala,” 
podotýká Jiří Knapík. 

Kouzlem nechtěného se zdánlivě hlavního 
tématu sborníku dotýká i stať Dušana 
Janáka zabývající se komplikovanou 
a tragickou problematikou opavských 

věznic v letech 1945–1956. Z dalších 
příspěvků zmiňme studii Karla Müllera 
o náhrobcích na Konkatedrále Nanebe-
vzetí Panny Marie, zajímavý článek Marie 
Gawrecké o epizodní činnosti opavské 
panevropské politické strany v letech 
1931–1934, práci Václava Hájka o stavbě 
budovy dnešní Masarykovy střední země-
dělské školy nebo přehled německých 
a sovětských generálů z bojů o Opavu 
v roce 1945 od Jaromíra Breuera, v němž 
připomenul též účast českých důstojníků 

povýšených na gene-
rály v pozdějších letech. 
„Věřme, že si tématy 
pestrá publikace najde 
své čtenáře,” uzavírá 
šéf ústavu. Publikaci si 
můžete zakoupit napří-
klad v Zemském archivu 
v Opavě.

Vyšel nový sborník k dějinám Opavy

Bohdan Sláma na filmovém fes-
tivalu Sundance. Opavský rodák, 
filmový režisér a scénárista Bohdan 
Sláma byl pozván na jeden z nej-
významnějších nezávislých filmo-
vých festivalů – Sundance. Festi-
val v americkém Utahu, který od 
roku 1985 řídí herec Robert Redford. 
Sláma byl vybrán časopisem Variety 
do skupinky „10 režisérů, které stojí 
za to vidět” a na festivalu se zúčast-

nil panelové diskuze, kterou vedl 
režisér Steven Soderberg. Zároveň 
tak mohl bezprostředně pozvat ame-
rické publikum na zhlédnutí svého 
nejnovějšího filmu Venkovský uči-
tel (Country teacher), jehož svě-
tová premiéra proběhla minulý rok 
v Opavě. 
Večer klasické hudby. Po úspěš-
ných prosincových koncertech násle-
duje ve středu 11. února další kon-

cert, tentokrát klasické hudby 
v podání zahraničních sólistů. Zazní 
jak skladby pro sólový klavír či 
housle, tak árie a dueta autorů Lud-
wiga van Beethovena, Wolfganga 
Amadea Mozarta, Charlese Gounoda, 
Felixe Mendelsshona-Bartholdyho, 
Maxe Brcha a Johanna Strausse. 
Akci pořádá Umělecká agentura 
Karla Kostery v Městském domě kul-
tury Petra Bezruče v 19 hodin.
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Domino vyhrálo mezinárodní pěveckou soutěž

Opavský dětský pěvecký 
sbor Domino potvrdil svou 

výbornou hudební pověst: 
zvítězil ve velké mezinárodní 
konkurenci na festivalu 
v polském městě Żywiec.

V polovině ledna se konala v pol-
ském městě Żywiec tradiční meziná-
rodní pěvecká soutěž „Pastoralka žywi-
ecka 2009”. Soutěž je zaměřena na 
vánoční písně a koledy. Do Polska se 
sjelo více než 30 souborů a jednotlivců, 
kteří soutěžili v několika kategoriích. 
Opavu reprezentovalo v kategorii 10–
16 let přes 30 dětí z dětského pěvec-
kého sboru Domino. Domino působí při 
ZŠ Ilji Hurníka a sbormistryní je Ivana 
Kleinová. Domino zvítězilo nejen ve své 
kategorii, ale kromě toho získalo ještě 
ocenění „Zlatá hvězda betlémská” a na-
víc se stalo celkovým vítězem a získalo 
hlavní cenu festivalu „Grand Prix”. 

Na organizaci festivalu se podílelo 
Městské centrum kultury v Żywieci, 

statutární město Opava, město Liptov-
ský Mikuláš a Sdružení polské menšiny 
v maďarském Gödöllö. Soutěž byla spo-
lufinancována Mezinárodním visegrád-

ským fondem, záštitu jí udělil Ks. Bp 
Tadeusz Rakoczy, biskup Bielsko-Żywi-
ecké diecéze a starosta města Żywiec 
pan Antoni Szlagor.

Dvojkoncert Tomáše Kočka a Žiarislava v Opavě

Přes to město...  je společné 
hudební turné Tomáše Kočka 

& Orchestru a slovenského 
písničkáře Žiarislava s kapelou 
Bytosti, které se představí 
28. února od 19 hodin 
v Loutkovém divadle.

Tomáš Kočko je uznávaný a všestranný 
muzikant, kterého hudební recen-
zenti řadí do žánru world music. Inspi-
ruje se tradiční moravskou hudbou, při-

čemž, jak sám popisuje, zvuk kapely 
je akustický, poučený rockem, etnic-
kou hudbou i jazzem. Žiarislav je pís-
ničkář, multiinstrumentalista, spisova-
tel, novinář a hospodář, který se usadil 
ve slovenských horách. Žije na salaši 
a věnuje se obrodě tradic, zabývá se 
problematikou Slovanství.

„Společné vystoupení na základě pro-
jektu Jeden stvol vychází z inspirací 
etnické hudby 6 zemí (Česká republika, 

Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko 
a Rusko). Posláním projektu je vystih-
nout společné slovanské kořeny, blíz-
kost, pestrost i různorodost jejich kul-
tur,” vysvětluje dramaturg městských 
kulturních akcí Petr Rotrekl.

Večer s etnickou hudbou bude prostou-
pen písněmi o přírodě, slovanské myto-
logii, lidských vztazích a lásce. Ve spo-
lupráci s městem Opava organizuje 
koncerty o. s. UNUECO.

Projekt 100 – 2009 aneb Přehlídka filmů
zlatého fondu světové kinematografie v Opavě

Již tradičně se také Opavský 
filmový klub připojuje 

k celorepublikové přehlídce, 
která již patnáct let umožňuje 
příznivcům filmového umění 
poznat stěžejní díla filmové 
historie. Přehlídku bude hostit 
kino Mír a začíná 16. února. 

Letos se můžete těšit na klasický němý 
horor Fridricha Wilhelma Murnaua z roku 
1922 Upír z Nosferatu, tedy jeho remake 
Nosferatu – fantom noci natočený Wer-
nerem Herzogem s Klausem Kinským 
v hlavní roli, či animovanou Farmu zví-
řat britských tvůrců Johna Halase a Joy 
Batchelorové. „Práva na zfilmování tohoto 
protikomunistického díla získala CIA 

od vdovy po Georgi Orwellovi za příslib 
setkání s hollywoodskou hvězdou Clar-
kem Gablem,” poznamenává dramaturg 
městských kulturních akcí Petr Rotrekl.

Filmoví gurmáni si jistě nenechají ujít 
předchůdce Sedmi statečných – Kuro-
sawův slavný film Sedm samurajů, který 
se drží v první patnáctce žebříčku nej-
lepších filmů všech dob filmové databáze 
www.imdb.com. „Na předních příčkách 
ostatně figurují i Hitchcockovo Psycho, 
které v době prvního uvedení provázela 
mohutná marketingová kampaň a zákaz 
vpouštění diváků do sálu po začátku pro-
jekce, a zásadní film pojednávající nejen 
o drogových závislostech režiséra Dar-
rena Aronofského Rekviem za sen, který 

se na plátna českých kin dostává vůbec 
poprvé a jehož zhlédnutí garantuje hlu-
boký zážitek,” říká Petr Rotrekl.

Překvapivým dílkem je argentinská 
Anténa – film, který vzdává hold němým 
filmům, ač je natočen v roce 2007, 
a který byl, stejně jako Rekviem za sen, 
i v programu karlovarského festivalu. 
„Milovníkům domácích filmů doporuču-
jeme hříčku na motivy knihy Lewise Car-
rolla Něco z Alenky režiséra Jana Švank-
majera, která je prvním celovečerním 
filmem tohoto slavného českého tvůrce,” 
upozorňuje dramaturg. Podrobný pro-
gram přehlídky najdete v únorovém 
a březnovém Kulturním a sportovním 
kalendáři.
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ŽALUZIE
16 LET ZKUŠENOSTÍ
A NEJLEPŠÍCH SLUŽEB

Víte, žeVíte, že
 lze využít sluneční energii
k ovládání žaluzií?
Nová solární žaluzie ISOTRA ENERGY

Navštivte naši vzorkovou prodejnu

v Opavě, ul. Bílovecká 2411/1.

Tel. 553 685 254

SC
 8

18
08

/1

*Záruka 5 let, nebo 100 000 km – platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nancované s Renault Finance. Mégane: spotřeba 4,0–9,3 (l/100 km), emise CO
2
 118–163 (g/km). Vyobrazení vozu 

je pouze ilustrativní.

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889, www.dealer-renault.cz

NOVÝ RENAULT MÉGANE
ČAS NA ZMĚNU
JIŽ OD XXX XXX Kč

V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ:
• ESP • ABS • klimatizace • záruka 5 let nebo 100 000 km*

MÉGANE EXPRESSION 1,5 dCi 105 k

SC
 7

20
93

/1

SC
 8

11
68

/2
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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

SC
 8

13
97

/2

Maďarsko – Harkány jedny z nejúčinnějších lázní  a  Zalakaros  (studia)
– týdenní pobyty od 5. 6. 2008.     Cena  4.390,- 
Dalmácie - Pelješac - studia, apartmány. 8. 7.–20. 7.     18. 7.–30. 7.
11. 8.–23. 8. (vždy 10 noclehů)   7.080,- Kč/osobu. 
Pobyty s poznáním (apartmány, polopenze)
Toskánsko,… 26. 6.–5.7. 9.880,- Kč

Kampánie,…  28. 8.–6. 9. 9.490,- Kč

Benátsko, Dolomity,… 17. 7.–26. 7. 9.480,- Kč 

Poznávací zájezdy (chatky, hotely, ubytovny): Anglie, Skotsko, Turecko, 
Irsko, Provence, Paříž, Šumava, Broumovsko

Kompletní nabídku Vám rádi zašleme!

Cestovní kancelář  CK VIDI
Horní nám. 47, 74601  Opava
tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895
e-mail: vidi@opava.cz,  http: www.opava.cz/vidi

SC
 8

18
54

/1

SC
 8

13
81

/2
SC

 8
12

94
/1
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Oberbank AG, Masarykova třída 274/27 Opava, Tel. 553 608 823, opava@oberbank.cz

P R O D Á N O

P R O D Á N O
P R O D Á N O

P R O D Á N O
P R O D Á N O

Autosalon Schromm s.r.o.
747 70 Opava – Komárov, Podvihovská č. 352/3A (naproti Balakomu), Tel.: 553 610 470,
553 610 471, E-mail: autosalon@autosalon-schromm.cz, www.autosalon-schromm.cz

GET REAL

*Cena platí v případě využití leasingu. Partnerem financování ESSOX s.r.o.
Chevrolet – kombinovaná spotřeba 5,2–11,5 l/100 km, emise CO2 123–264 g/km.

www.chevrolet.cz

Ojetý vůz s poplatky
a bez záruky? Proč!?
Pořiďte si NOVÝ Chevrolet dříve,
než vám ho někdo vyfoukne ...

VÝPRODEJskladů1.– 31. ledna

Proč kupovat staré auto, platit různé
poplatky a nemít záruku? Ať už
si z naší nabídky vyberete jakýkoli
vůz, bude stát zato. Dos-
tanete k němu 5letou
záruku a k vozům objed-
naným v lednu zimní pneu

zdarma. Ale pozor! Neváhejte,
čas běží a počet vozů je omezený!

Spark s klimatizací od 169 900 Kč*
Aveo 4dv. s klimatizací od 199 900 Kč*
Lacetti 5dv. od 239 900 Kč*
Captiva 4x4 od 475 000 Kč bez DPH*

5LET
Z á r u k a
NEBO 120.000 KM

PRODLOUŽENO do 28. 2.

SC
 8

15
53

/1
SC

 8
11

71
/2

SC
 8

11
86

/2

SC 81951/1

SC
 8

17
24

/2
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SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 2. 17.00 VEČER NEJEN U KRÁLE VALČÍKŮ. 

Komponovaný pořad baletu a orchestru. 
Naposledy na domácí scéně! mimo 

  2. 2.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA. 
 10.30 Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava. školy – P
  3. 2. 18.00 ROMEO A JULIE sk. S – Č
  4. 2. 18.00 ROMEO A JULIE sk. O – Č
  6. 2. 10.00 SUGAR školy – M
  7. 2. 18.00 ROMEO A JULIE sk. 7 – Č
  8. 2. 14.00 OPICE ŽOFKA. 

Hostuje Městské divadlo Zlín. mimo – P
  9. 2. 19.00  CHVILKOVÁ SLABOST. 

Divadlo Radka Brzobohatého Praha. 
Hrají: R. Brzobohatý, 
H. Maciuchová a další. mimo

10. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 5 – Č
11. 2. 18.00 ROMEO A JULIE sk. 2 – Č 
12. 2. 18.00 ROMEO A JULIE sk. 9 – Č
13. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 4 – Č
14. 2. 10.00 CARSKÁ NEVĚSTA. 

V ruském originále s českými titulky. sk. D – O
15. 2. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA. Premiéra opery. sk. P – O
16. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. M – Č 
17. 2. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 1 – O
18. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. H – Č
19. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 6 – Č
20. 2. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 3 – Č
21. 2. 17.00 MY FAIR LADY mimo – M
22. 2. 14.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA uz. předst. – OP
23. 2. 10.00 POPELKA školy – PM
24. 2. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU mimo – O
25. 2. 10.00 MY FAIR LADY školy – M 
27. 2. 19.00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ 
A SPORTOVNÍCH KOLEKTIVŮ 
za rok 2008. ČSTV. 

28. 2. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 7 – O
Č = činohra, O = opera, M = muzikál, P = pohádka, OP = opereta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
18. 2. 19.00 CAMAEL – INSPIRACE LIDOVOU PÍSNÍ. 

Účinkuje ženské vokální trio Trini s Ivetou Ková-
čovou a kvintet instrumentalistů vedených pri-
máriem Škampova kvarteta Pavlem Fischerem. 
6. abonentní koncert SMO a Talentu. Sněmovní 
sál minoritského kláštera.

23. 2. 18.00 KŘEST KNIHY ARNOŠT RYCHLÝ. Účinkují: L. 
Vondráček, E. Křenek, K. J. Kramolišová a další 
sólisté Slezského divadla. MDKPB.

28. 2. 19.00 PŘES TO MĚSTO… koncertní program a me-
zinárodní spolupráce interpretů – morav-
ského Tomáše Kočka a Orchestru a slovenského 
Žiarislava s uskupením Bytosti. Pořádá SMO a o.
s. UNUECO. Loutkové divadlo.

KINO MÍR
  2. 2. – 4. 2. 20.00 DĚTI NOCI – český film 
  5. 2. – 7. 2.  18.00 VY NÁM TAKY ŠÉFE 
  20.00 – česká komedie
  8. 2.   18.00 VY NÁM TAKY ŠÉFE – česká komedie
10. 2. a 11. 2. 18.00 MADAGASKAR 2 – ÚTĚK DO AFRIKY 
  20.00 – animovaná komedie v českém znění
11. 2. – 15. 2. 18.00 LABYRINT LŽÍ – akční špionážní 
   thriller USA v původním znění s titulky
16. 2.   20.00 SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
   – česká komedie
17. 2. a 18. 2. 18.00 SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
  20.00 – česká komedie
19. 2. a 20. 2. 18.00 SOBÍK NICO – animovaná pohádka 
   v českém znění
21. 2. a 22. 2. 16.00 SOBÍK NICO – animovaná pohádka 
   v českém znění
19. 2. a 20. 2. 20.00 DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 
   – sci-fi drama USA
21. 2. a 22. 2. 18.00 DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 
   – sci-fi drama USA
24. 2. a 25. 2. 18.00 KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ 
  20.00 PRAHY – animovaná komedie ČR

26. 2.–1. 3. 18.00 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
   BENJAMINA BUTTONA 
   – romantické mysteriózní drama USA
      v původním znění s titulky.
PROGRAM OPAVSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
  2. 2.  18.00 COMMITMENTS (Irsko, Velká Británie, USA, 

1991, režie Alan Parker). Vzestup i pád jedné 
dublinské soulové kapely za herecké účasti 
Glena Hansarda. Skvělý hudební film!

  9. 2.  18.00 TAKING OFF (USA, 1971, režie Miloš Forman). 
První americký film nejslavnějšího českého reži-
séra je vlídným a humorným pohledem na 
generační konflikty doznívající éry hippies.

PROJEKT 100 – 2009
PŘEHLÍDKA FILMŮ ZLATÉHO FONDU SVĚTOVÉ 
KINEMATOGRAFIE
16. 2.  18.00 FARMA ZVÍŘAT (Velká Británie, 1954, režie 

John Halas, Joy Batchelorová). Animovaný film 
je adaptací stejnojmenné slavné bajky George 
Orwella o nebezpečí totalitních režimů. 

23. 2.  18.00 ANTÉNA (Argentina, 2007, režie Esteban 
Sapir). Mimořádné dílo inspirované mistry 
němého filmu (Ejzenštejn, Lang, Murnau, Ver-
tov).

  2. 3. 18.00 NĚCO Z ALENKY (ČR, Švýcarsko, Velká Britá-
nie, SRN, 1987, režie Jan Švankmajer). Autor-
ská filmová interpretace knihy Lewise Carolla 
Alenčina dobrodružství v říši divů v podání sur-
realisty Jana Švankmajera.

VÝSTAVY
TANIA SKOČÍKOVÁ – LADAKH OČIMA NETURISTY. Kolekce 
fotografií zachycujících LADAK – himalájské království. Pořádá 
občanské sdružení M. O. S. T. Galerie Librex, Ostrožná 33. Od 3. 
do 27. 2.
NADECHNI SE A LEŤ – UČITEL A JEHO ŽÁCI. Výstava konaná 
k životnímu jubileu učitelů ZUŠ Opava, Solná. Otevřeno Po–Pá 
14–18 h. ZUŠ Opava, Solná 8. Do 8. 2.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
KOUZLO KRYSTALU. Výstava v rámci předsednictví ČR v Radě 
EU. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 29. 3.
50 LET NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY V ARBORETU NOVÝ DVŮR 
(1959–2009). Výstavní pavilon AND. Do 31. 12.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní 
pavilon AND. Do 31. 12.
DENDROLOGICKÁ ZAJÍMAVOST – WOLLEMIA NOBILIS – nej-
starší žijící fosilie světa. Arboretum Nový Dvůr – skleníky. Do 30. 4.
VZPOMÍNKY Z POUTÍ (SVATÉ OBRÁZKY ZE SBÍREK SZM). 
Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 28. 2.
SLEZSKO V DÍLE ADOLFA ZDRAZILY. Výstava věnována 140. 
výročí narození malíře. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Do 13. 2.
OPAVA V PROMĚNÁCH ČASU. Výstavní budova SZM, sady 
U Muzea 1. Zahájení 12. 2.
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH 
DEPOZITÁŘŮ – Grafické perforované listy pro pouťové kineto-
skopy (období 18. a 1. pol. 19. století). Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 28. 2.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rek-
torat@slu.cz, www.slu.cz
FRANZ GOËSS – 40 LET OD PRAŽSKÉHO JARA. Výstava doku-
mentárních fotografií rakouského reportéra, korespondenta fran-
couzského časopisu Paris Match. Prostory Ústavu cizích jazyků 
Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Masarykova 37, 3. poschodí. 
Od 16. 2.
10. 2.–11. 2.  OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
 16.00 DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA 

V OPAVĚ. Areál Slezské univerzity, Hradecká 
17, učebna H3. (Přesný program na samostat-
ných plakátech a letácích.) 

19. 2.  15.45  ŽIDOVSTVÍ. Přednáší M. Crhová, lektorka 
Kabinetu judaistiky Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Univerzitní aula, Na Ryb-
níčku 1.

26. 2.  15.45  BANKOVNICTVÍ. Přednáší A. Sováková, Poš-
tovní spořitelna. Univerzitní aula, Na Rybníč-
ku 1.
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  3. 2.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Zahajovací před-

náška stejnojmenného cyklu. Přednáší N. 
Orkina, tlumočí A. Hrabětová. Ruská knihovna, 
Olbrichova 25.

17. 2.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Významná ruská 
města. Přednáší N. Orkina, tlumočí A. Hrabě-
tová. Ruská knihovna, Olbrichova 25.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, 
www.vck.slu.cz
FIREMNÍ KURZY A KURZY PRO VEŘEJNOST
17. 2. 14.00 KOMUNIKACE S KLIENTEM
18. 2. 16.00  JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
25. 2. 16.00  JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
CELODENNÍ KURZY
  7. 2.  8.15  SOCIÁLNÍ PRÁCE S MENŠINAMI A MIG-

RANTY
13. 2.  8.15  ZÁKLADY KOMUNIKACE
27. 2.  8.15  POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
27. 2.  8.15  SOCIÁLNÍ PATOLOGIE I
28. 2.  8.15  SOCIÁLNÍ PATOLOGIE II 

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – 
bar vinárny, Sluna.
18. 2. 20.00 BLUE EFECT. Radim Hladík – unpluged.
21. 2. 20.00 TRADIČNÍ PLES. Hraje Orient Express s E. Lei-

blovou.
OLDIES DISKOTÉKY – každý páteční večer.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
31. 1.–1. 2.  ŠKOLA BRUSLENÍ. Každý víkend na Zim-

ním stadionu. Pro děti od 5 let, začínající i po-
kročilé. Info: www.skolabrusleniopava.cz nebo 
776 888 558, p. Vajda.

  8. 2., 22. 2.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO.  
   9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete
 14.00–16.00 jim přinést i něco na zub. SVČ Husova.
  8. 2.–14. 2.  DIVADELNÍ TÁBOR (Bolatice) plný her, sou-

těží a divadla na téma pohádky O dvanácti 
měsíčkách. Info: D. Kollmann, 553 623 276, 
ds.stek@seznam.cz.

  9. 2.–13. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY aneb Kam zmizeli Popel-
čini holubi. Tábor pro děti školního věku spo-
jený s celotýdenním hledáním Popelčiných 
holoubků. Info: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, pí Montagová, Vajdová. Přihlášky nej-
později do 2. 2.

11. 2.–15. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY ve středisku Hinterglemm 
– lyžařský zdokonalovací kurz. Info: p. Beneš, 
553 633 276, voda@svcopava.cz.

14. 2.  9.00 DIABOLKA 2009 – s podporou MM Opava se 
uskuteční 1. kolo střelecké soutěže pro neor-
ganizované děti od 10 do 16 let ve střelbě ze 
vzduchové pušky, která se koná na střelnici 
SVČ, Husova 17. Nutné se přihlásit do 11. 2. 
Info: Kalavský, 553 623 276, husova.otp@svco-
pava.cz.

21. 2. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT 
S „B” A „M” bylo nebylo..., snad by se vám 
líbilo, projít s námi cestou krátkou s abecedou 
za pohádkou... Zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi. Info: 553 712 821, estetika@svcopava.
cz, pí Montagová. SVČ Jaselská 4.

PŘÍMĚSTSKÝ MIX – 9.–13. 2. (pro děti od 6 do 15 let, 
info: www.svcopava.cz, p. Hejduková, 553 623 276)
  9. 2.  BOWLINGOVÝ TURNAJ v Raketa bowling, hry 

v SVČ.
10. 2.  HŘEBČÍN ALBERTOVEC – výlet vlakem do 

hřebčína v Albertovci. Prohlídka hřebčína, pro-
jížďka na ponících.

11. 2.  SPORT A HRY – den plný soutěží a her nejen 
v tělocvičně.

12. 2.  DEN V PŘÍRODĚ – výjezd autobusem do 
Domoradovic. Sáňkování na čemkoli.

13. 2.  ZOO OSTRAVA – jízda vlakem do ZOO.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, 
předprodej vstupenek Sluna
  1. 2. 10.00 a 16.00 DVANÁCT MĚSÍČKŮ. OPAL LD SVČ. 

Klasická národní pohádka, pro děti od 
4 let.

  8. 2. 10.00 a 16.00 KOUZELNÁ JEHLA. Divadýlko Mrak 
Havlíčkův Brod. Pohádkové předsta-
vení, pro děti od 4 let.

15. 2. 10.00 a 16.00 O PALEČKOVI. DDS Rarášci LD SVČ. 
Premiéra pohádky, pro děti od 4 let. 

20. 2.  9.00   SOUTĚŽ DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ. 
Okrskové kolo pro předem přihlášené 
děti.

 15.00  FESTIVAL POEZIE WOLKRŮV PRO-
STĚJOV. Okresní kolo pro předem 
přihlášené recitátory. Info: www.lout-
kovedivadlo.svcopava.cz.

22. 2. 10.00 a 16.00 ZLATOVLÁSKA. Teátr Víti Marčíka, 
pro děti od 4 let.

23. 2. 19.00  ZLATOVLÁSKA. Teátr Víti Marčíka. 
V úpravě pro mládež a dospělé publi-
kum. Předprodej Sluna.

25. 2.–26. 2.  DĚTSKÁ SCÉNA 2009. Přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů. Info: www.
loutkovedivadlo.svcopava.cz.

DĚTSKÁ AGENTURA
Mánesova 1, Opava, tel.: 739 438 869, 553 770 777, vzdelava-
ni@detska-agentura.cz, www.detska-agentura.cz
30. 1.–1. 2.   KURZ – TVORBA REKVIZIT A DEKORACÍ. 

Jak účelně upravit prostor pro programová 
pásma, etapové hry, tábory, jak zkrášlit třídní 
výzdobu apod. Od 16 let. Klubové centrum. 

 8. 2.–13. 2.   JARNÍ TÁBOR. Pro děti 6–14 let. Zlaté Hory, 
středisko MAYA. Podrobnosti na webových 
stránkách. 

21. 2.–22. 2.   KURZ – ŘÍDÍCÍ HERNÍCH A PROGRAMO-
VÝCH PÁSEM. Tvorba programových bloků 
v návaznosti na konkrétní skupinu účastníků. 
Skladba her a herních celků. Komunikace a spo-
lupráce v kolektivu. Účastníci si vyzkouší při-
pravit a zorganizovat programové pásmo nebo 
táborovou etapovou hru. Od 16 let. Klubové 
centrum. 

27. 2.–1. 3.   KURZ – HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA. Před-
pokládá se základní vzdělání v oblasti práce 
s dětmi při volnočasových aktivitách a je zamě-
řen výhradně na funkci hlavního vedoucího 
tábora. Od 18 let. Zlaté Hory, středisko MAYA.

24. 1.–29. 3.   KURZ – ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH 
AKCÍ. 42 hodinový kurz. Absolvent kurzu je 
oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na zota-
vovacích akcích pro děti a dorost a dalších hro-
madných akcích. Od 18 let – víkendové. Klu-
bové centrum.

ANGLIČTINA PRO DĚTI, s. r. o.
nám. Osvoboditelů 7, Opava, tel.: 553 730 498, 
www.helendoron.cz
20. 2. 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ukázkové hodiny
21. 2.  9.30 zdarma. Rezervace na tel.: 553 730 498.
22. 2. 15.00 MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI. Kulturní dům Na 

Rybníčku.

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
  3. 2.  18.00 ZDOKONALUJEME SE V ANGLIČTINĚ. CASD, 

Olomoucká 51. 
  6. 2. 17.00 PŘEDNÁŠKA – ROZDÍL MEZI ILUZÍ, VÍROU 

A NADĚJÍ. L. Švihálek, autor knihy Důvěřuj 
životu. 

19. 2.  10.00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ. L. Švihá-
lek, B. Hyvnarová. 

20. 2.  17.00 VEČERY NAD BIBLÍ. B. Hyvnarová. 
24. 2.  17.30 MALÉ ZMĚNY, VELKÉ ZÁZRAKY. Přednáška 
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o zdravém životním stylu s besedou, výmě-
nou zkušeností, ochutnávkou a recepty. Vede R. 
Uhrin, lektor a zakladatel Klubů zdraví v ČR. 

STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
18. 2.  18.00 PŘEDNÁŠKA – JAK POMÁHAT A NEUŠKO-

DIT. Jan Bárta, ředitel o.s. ADRA.
KLUB PATHFINDER, ODDÍL 118 OPAVA (přijít může kdokoliv 
ve věku 6–25 let)
  5. 2.  15.00 mladší PATLÁNÍ – výrobky do soutěže Na jedné
 16.30 starší planetě spolu se zvířátky.
12. 2.  9.00–15.30 PROGRAM PRO TY, KTEŘÍ ZŮSTALI 

O PRÁZDNINÁCH DOMA – ptačí soutěž, 
krmítka, příprava oběda, hry. Přihlášky 
na tel.: 603 968 860 nebo osobně. 

19. 2.  15.00–18.00 VÝPRAVA NA OTICKOU SOPKU
21. 2. 15.00 HLEDÁ SE ESTER – dětská bohoslužba 

s Kosem a Kosicí.
26. 2. 15.00 mladší VÝROBA HLAVOLAMŮ,
 16.30 starší ŠIFRY, HRY
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ADRY – „Na jedné planetě spolu se zví-
řátky”. Výtvarné práce jednotlivců i kolektivů budou hodnoceny 
ve třech kategoriích: děti, které ještě nechodí do školy, 1.–5. roč-
ník, 6.–9. ročník. Zvlášť budou oceněny případné příspěvky star-
ších autorů. Práce označte na zadní straně jménem, příjmením, 
kategorií, adresou a telefonním číslem autora, případně i organi-
zace, která obrázky zasílá, a doručte do Klubového centra Ryb-
níček, Na Rybníčku 60 do konce února 2009. Můžete je zanechat 
i v prodejně Triware ve stejné budově. Bližší informace zjistíte na 
telefonním čísle 603 968 860.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club. Každý pátek, 
sobota – mini disco klub. Rezervace míst: 773 615 324, duhovy-
kocour@holos.cz.
11. 2.  18.00 KARMICKÁ NUMEROLOGIE. Karma je v datu 

narození, co je karma, původ. Přednáší H. J. 
Nesvadba. 

25. 2.  18.00 JAK SE ČISTÍ KARMA, JAK SE ČISTÍ TĚLO. 
Přednáší H. J. Nesvadba a Z. Nesvadba. 

HOLOS CENTRUM
31. 1.–1. 2.   HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ. Zážitkový seminář 

holotropního dýchání spojený s učením o vlivu 
porodního traumatu na psychický vývoj člověka. 
V rámci transpersonální psychologie vede dok-
tor M. Hrabánek. Slunečnice – Centrum denních 
služeb, Děčín. 

27. 2.–1. 3.   ŠAMANIKA. Zážitkový seminář holotropního 
dýchání spojený s učením o šamanismu a vý-
robou šamanských masek. V rámci transper-
sonální psychologie vede doktor M. Hrabánek. 
Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2. 

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
PŘÍJEM NOVÝCH ČLENŮ – každé Po, Čt, Pá od 15.30 h. na 
Střední zdravotnické škole, Dvořákovy sady 2.
TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, Opava, 
tel.: 603 284 737, tvorivadilna@holos.cz
13. 2. 18.00–20.30 CLARISKOVÁNÍ. Výroba šperků pomocí 

korálků a drátků. 
20. 2. 18.00–20.30 SMALTOVÁNÍ NA PÍCCE. Výroba šperků, 

dekoračních předmětů. 
21. 2.  9.30–12.00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Použití napařo-

vacích barev. 

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
11. 2. 10.00 SOUTĚŽ V LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK. Klubovna 

SZdP.
13. 2. 16.00 PAPUČOVÝ BÁL. Bohatá tombola. ZD Kylešo-

vice. Pořádá Svaz postižených civilizačními cho-
robami. Předprodej vstupenek: Po, Út: 10–15 h. 
v budově SZdP. 

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masaryko-
va@optys.cz
  3. 2. 10.00–17.00 VÝROBA VALENTÝNSKÝCH RŮŽÍ 

Z TWIST ARTU. Pomocí papírových pro-
vázků vám předvedeme, jak jednoduše 

vyrobit originální růži pro své blízké. Před-
váděcí akce na prodejně.

  5. 2. 15.30–17.30 OZDOBA BAVLNĚNÉHO POLŠTÁŘE 
A BAVLNĚNÉ TAŠKY pomocí ubrouskové 
techniky. Kurz.

11. 2. 10.00–17.00 ZDOBENÍ PORCELÁNU pomocí dekorační 
folie. Předváděcí akce na prodejně. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  2. 2. 13.30 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
10. 2. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna 

pro kojící matky.
11. 2. 12.00 UKÁZKA VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ, PLENY PRO 

MIMINKA
ZÁPIS – plavání pro děti od 6 týdnů do 4 let, od 10. 2., nutná 
rezervace.
ÚTERNÍ ODPOLEDNE V MC:
  3. 2. 16.00 POHÁDKOVÁ SOŇA – zvoní, zvoní 

pohádka.
  3. 2. 15.00–18.00 O VELKÉ ŘEPĚ
10. 2. 15.00–18.00 O SMOLÍČKOVI
17. 2. 15.00–18.00 OTESÁNEK
24. 2. 15.00–18.00 O TŘECH PRASÁTKÁCH
21. 2. a 22. 2.  MAŠKARNÍ PLES – pohádka, tancování, 
 15.00–18.00 dovádění, tombola, nutná rezervace.
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE V MC 15–18 h. – odpoledne plné 
pohybu a tvoření. 5. 2.

STUDIO TANYTANY
Sadová 46 (vedle Selika), Opava, tel.: 604 214 103, E. Gramba-
lová, www.tanytany.cz
16. 2. 16.00 ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO KURZU 

PILATES
20. 2. 16.30–18.30 ORIENTÁLNÍ TANEC SE ZÁVOJEM – 

seminář
20. 2. 18.30–20.30 ORIENT + AFRIKA MIX – seminář
21. 2. 10.00–18.00 DEN PRO ŽENU – jednodenní semi-

nář spontánního a břišního tance, radosti, 
masáže, seznámení s muzikoterapií.

KURZY
FOTOGRAFICKÝ KURZ celodenní pro začínající a mírně pokro-
čilé fotografy pořádá Fotografický ateliér Turek, Popská 3. Při-
hlášky: osobně v ateliéru, Petr.Turek@seznam.cz, 774 956 556, 
607 110 628, www.petrturek.cz. 14. 2. od 9 h.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, 
nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 24. 2., 15.30–18 h.
GRAVIDJOGA. MC Oasa, Válečkova 16. 9. 2., 11. 2. v 17.45 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. 
Tel.: 723 391 163. MC Oasa, Válečkova 16. 11. 2. v 15.45 h.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. Týdenní intenzivní jazy-
kový kurz angličtiny: 16.–20. 2. 2denní intenzivní jazykový kurz, 
jenž je kratší formou týdenního kurzu: 12.–13. 2. Odpolední 
intenzivní jazykové kurzy angličtiny obsahující 40 lekcí, odpo-
lední jazykové kurzy po 20 lekcích a dále kurzy pro děti od 3 let: 
16. 2.–30. 6.
VÝTVARNÝ ATELIÉR, Galerie U Jakoba. Začátek v prvním týdnu 
února pod odborným vedením akademické malířky M. Botsin. 
Kurzy jsou rozděleny na kurzy pro dospělé – začátečníci a pokro-
čilí a kurz malby pro pokročilé. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  1. 2.  8.00–15.30 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 

astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce, 
Pekařská 58. Lékařská astrologie, pora-
denství. Objednávky osobně nebo tel.: 
732 256 115.

  5. 2. 16.30 ČEKÁNÍ NA JARO – beseda z tohoto 
cyklu, povídání o rostlinách nejen z Bal-
kánu s promítáním fotografií, B. Pustka, 
D. Červený. Učebna ekologické výchovy 
Natury Opava, Masarykova 39, 1. po-
schodí.

  9. 2.  15.00 KRAJKY ZE SNŮ A KŘÍDEL MOTÝ-
LÍCH. Beseda s K. Klusoňovou. Klub 
důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá 
StOpa. 

10. 2. 17.00 NEUROPATIE – VZNIK, PROJEVY 
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A PŘÍČINY. Jak zvládat tuto nemoc i cí-
lenou relaxací. Přednáší kineziolog J. 
Mažgut. Minoritský klášter, malý sál. 
Info: 724 888 139, www.jmazgut.cz. 

11. 2.  18.00 VLASTENECKÉ TRADICE OBCE STĚ-
BOŘICE. Úvodní slovo a předsta-
vení knihy o historii obce – P. Solnický. 
Pořádá Matice slezská ve velkém sále 
Matičního domu v Opavě na Rybím trhu. 

11. 2.  18.00 HOROSKOP ROKU 2009… JAKÝ BUDE 
VÁŠ ROK? Relaxační astrologická před-
náška I. Sýkorové pro ženy. Minorit-
ský klášter, malý sál. Info: 777 283 342, 
www.ivankasykorova.wz.cz. 

14. 2. 10.00–18.00 ŽENY V ŽIVOTĚ JEŽÍŠE, ŽENY JAKO 
UČITELKY PŮVODNÍHO KŘES-
ŤANSTVÍ, VELKÉ BOHYNĚ STŘE-
DOVĚKU A KULT ČERNÉ MADONY 
V EVROPĚ. Prostory Asociace fyziorege-
nerace, Olomoucká 2, 1. patro. Přednáší 
H. Blochová, rezervace: A. Baránková, 
777 034 513, agapesofia@seznam.cz.

16. 2.  17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE 
UČENÍ BRUNA GRÖNINGA. Mende-
lovo gymnázium, Komenského 5 (vstup 
přes dvůr vpravo). Noví zájemci se 
mohou přihlásit na tel.: 732 518 025, 
553 734 117. Pořádá Kruh přátel Bruno 
Gröninga, Společenství Opava. 

17. 2.  18.00 CO OVLIVŇUJE KVALITU NAŠICH 
VZTAHŮ? Vztahy – zdraví – úspě-
chy. Možnosti kineziologie (one brain). 
Praktická ukázka odblokování. Před-
náší T. a K. Gřeškovi. Minoritský kláš-
ter, malý sál, 2. patro. Info, rezervace: 
731 653 467, www.facilitace.com. 

23. 2. 15.00 KNIHOVNA PETRA BEZRUČE NA 
PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ. Beseda 
se Z. Bornovou, ředitelkou KPB. Pro-
story Knihovny Petra Bezruče, Nádražní 
okruh. 

26. 2. 16.30 ČEKÁNÍ NA JARO – beseda z tohoto 
cyklu, představení chráněných území 
na Opavsku (promítání fotografií, pre-
zentací, filmů), J. Bílovský, M. Kubačka. 
Učebna ekologické výchovy Natury 
Opava, Masarykova 39, 1. poschodí.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  4. 2.  18.00 KONCERT STUDENTŮ PĚVECKÉHO ODDĚ-

LENÍ CKO. Na programu: pestrá stylová škála 
vokálních děl od 17. až po 20. století. Cír-
kevní konzervatoř Opava, koncertní aula školy, 
Beethovenova 1. 

11. 2.  19.00 VEČER KLASICKÉ HUDBY. V podání zahra-
ničních sólistů. Na programu: skladby pro 
sólový – klavír, housle, zpěv – árie a dueta L. 
van Beethovena, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, 
F. Mendelsshona-Bartholdyho, M. Brcha, J. 
Strausse. MDKPB. Pořádá Um. ag. K. Kostera. 

14. 2. 14.30 MORAVSKÁ VESELKA. Kino Mír. Pořádá ag. 
MAZEL-M. Masařík. 

14. 2. 15.00 DĚTSKÝ KARNEVAL. Vstup jen v maskách, 
přezůvky s sebou, soutěže, tombola. Pořádá 
Elim Opava, Rolnická 21A, tel.: 553 653 239, 
elimopava@elimopava.cz, www.elimopava.cz.

16. 2. 20.00 PEPA STREICHL – koncert legendárního čes-
kého bluesmana a písničkáře (www.streichl.cz). 
Ilegal Bar, Rybářská 3, tel.: 776 276 900.

21. 2.  20.00 TRADIČNÍ PLES STŘEDNÍ ŠKOLY PRŮMYS-
LOVÉ A UMĚLECKÉ OPAVA. Pro všechny sou-
časné i bývalé studenty a další zájemce. Hraje: 
Koprock. KD Na Rybníčku. Prodej vstupenek: 
SŠPU, 2. patro, kabinet matematiky. Rezer-
vace: vildomcova@strojka.opava.cz, huba-
cek@strojka.opava.cz.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabow-
ling.cz, www.raketabowling.cz
1. 2. 11.30 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TUR-

NAJ JEDNOTLIVCŮ „RESPOL 
CUP”. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2009.

2., 3., 4., 5. 2. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský 
pohár – 1., 2., 3. liga, superfinále.

7., 14., 28. 2. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
16., 17., 18., 19. 2. 16.00 1. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, ext-

raliga.
23., 24., 25., 26. 2. 16.00 2. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, ext-

raliga.

SPORTTOUR 2009
Bodovaný celoroční seriál 27 soutěží v různých sportech. Při-
hlášky možné na každé dílčí akci v rozsahu: plný zápis/6 soutě-
ží/1 soutěž. Více na www.sporttour.org, tel.: 724 293 910.
  7. 2.  7.35 SPORTTOUR – SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ – obří 

slalom (2. soutěž). Karlova Studánka – lyžařský 
vlek Sedlář.

14. 2.  9.35 SPORTTOUR – BĚH NA LYŽÍCH – volná tech-
nika (3. soutěž). Nová Ves u Rýmařova – areál 
SKP Olomouc.

28. 2.  8.35 SPORTTOUR – ŠIPKY – hra 501, 301 (4. sou-
těž). ZŠ Mařádkova, malá tělocvična.

OPEN – soutěž vypsána i mimo hodnocení seriálu, nutno přihlásit 
se nejméně týden předem.

SPORTOVNÍ AKCE
XV. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A VI. ROČNÍK MEMORIÁLU 
JANA GORALČÍKA, 28. 2. – 7.30 h. prezentace, 8 h. – loso-
vání, 9.30 h. – zahájení. Dvouhra mužů a dvouhra žen bez druhu 
postižení. Každá TJ, SK, SI může vyslat libovolný počet hráčů 
a hráček. Herna stolního tenisu, Fügnerova 10. Pořádá TJ Sokol 
Kateřinky, oddíl ZPS ve spolupráci s SKV Ostrava. Přihlášky 
do 13. 2. na adresu: B. Ribka, Na Pastvisku 12, Opava 5, tel.: 
605 707 382, bohuslav.ribka@seznam.cz. 
MAŽORETKY ROSES, malá tělocvična Mendelova gymnázia, 
info: www.mazoretky-inka.estranky.cz, tel.: 731 513 928. Nábor 
do skupiny pro dívky 5–15 let: 5. a 12. 2. od 16.30 h. Cvičební 
úbor s sebou. Pořádá „Škola mažoretek INKY T.”. 
CAVEÁRNA, Boulder Cave Bar, Polní 1, www.bcbar.cz. Pátý 
závod třetího ročníku soutěže ve volném lezení „boulderingu” – 
7. 2. Dětská kategorie v 15.30 h., hlavní závod od 18 do 20 h. Po 
závodech vyhlášení a promítání filmů s lezeckou tematikou. 
KRAJSKÉ FINÁLE VE STOLNÍM TENISE chlapců a dívek SŠ, 
SOU – 17. 2. od 9 h. Herna TJ Sokol Kateřinky. Pořádá OR AŠSK, 
tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz. 
AIKIDO DOJO OPAVA, 604 219 984, www.aikido-dojo-opava.
cz, aikido.dojo.opava@seznam.cz. Opava, ZŠ Krnovská 86 – pro 
děti od 6 let (Po, St od 15.30 a 16.30 h.), mládež od 13 let a do-
spělé (Po, St od 17.30 h.). Opava-Vlaštovičky, Okružní 3 – pro 
děti od 6 let (Út, Čt od 17.30 h. ). Kravaře, ZŠ Kravaře, Komen-
ského 14 – pro děti od 6 let (Út, Čt od 16 h.), pro mládež od 13 
let a dospělé (Po, Čt od 20 h.). Nábor nových členů probíhá na 
každém tréninku. Vhodné pro muže i ženy všech věkových kate-
gorií. 
CVIČENÍ TAIČI, tělocvična ZŠ, Mařádkova 7, S. Hendrych, 
737 028 423, hendrychst@t-email.cz. Zahájení cvičení pro úplné 
začátečníky, zařazena cvičení na páteř, relaxaci, harmonii – 10. 
2. ve 20 h., 13. 2. v 18 h. Věk ani kondice nerozhoduje. 
SPORT CLUB OPAVA, hala Elim, Rolnická ul., info: 608 625 162, 
Po – pilateska, Út – velké míče, bodystyling, St – zdravá záda, Čt 
– bodystyling.
WELLNESS STUDIO, ZŠ Englišova, info: 608 625 162, Po – 
power joga, bodystyling, St – pilateska, bodystyling. 
SPORT PERFEKT V. MACOŠKOVÉ, Na Rybníčku 56, www.sport-
perfekt.cz. Valentýnský spinning – 14. 2. v 15 h., pro začátečníky 
nebo klienty, kteří chtějí zhubnout, seznámení s měřiči tepové 
frekvence. Prodloužená Spinning lekce s Tomášem, 120 min. jízdy 
v zóně STRENGHT – 14. 2. od 9.30 h., zpevnění těla, posílení kar-
diovaskulárního systému. 
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, 
info@teniscentrumopava.cz, www.teniscentrumopava.cz. Teni-
sová hala, badmintonová hala, venkovní kurty, golf simulátor, 
sport shop, restaurace, denně 7–24 h.
DRAPS SPORT CENTRUM OPAVA, Provaznická 5, 
tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. Squash, badminton, 
stolní tenis, bar pro cca 50 osob, denně 8–24 h. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, v tajenkách naší poněkud náročnější úno-
rové křížovky se skrývají dvě významné osobnosti z na-
šeho regionu. Stejně tak můžete i v sudoku s tajenkou nalézt 
osobnost Opavska, od jejíhož narození uplynulo 125 let. Tři 
vylosovaní výherci od nás opět získají tašku s překvape-
ním. Pokud tedy máte zájem o tuto výhru, postačí, když nám 
zašlete správné znění tajenky křížovky do 13. února. 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 únorové křížovce: Roku 1831 se v Hlučíně narodil 
malíř… (1. tajenka), jehož obrazy najdeme v Itálii, Německu, 
Polsku a dokonce až v Austrálii. K nejvýznamnějším patří fres-
ková výzdoba nového královského muzea v Berlíně. Zemřel 
právě před 100 lety. V Dolní Lhotě se roku 1873 narodil… 
(2. tajenka), sběratel slezských lidových písní. Od roku 1923 
působil na gymnáziu v Opavě. Zemřel před 75 lety.

Text k sudoku s tajenkou: Letos v únoru si připomí-
náme 125. výročí narození českého národně social. poli-
tika a novináře, kterým byl rodák z Kylešovic… (tajenka), 
(17. 2. 1884–21. 4. 1968). Za 1. světové války se stal pří-
slušníkem čs. legií v Rusku, za 2. světové války členem exi-
lové čs. státní rady v Londýně. Po roce 1945 náměstkem 
předsedy vlády, v letech 1945–1948 předsedou Ústavo-
dárného národního shromáždění. V Kylešovicích je po něm 
(v poněkud familiárním tvaru) pojmenována jedna z ulic. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsaho-
val číslice 1 až 9. Desetipísmennou tajenku na podbarvených 
políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2,… 9 dosadíme pís-
mena: A, S, V, J, I, F, D, O, E. Tajenku čteme po řádcích.

Správné znění tajenky lednové křížovky zní: mírná zima; 
větrné jaro; parné léto. Novoroční tašku s překvapením si 
v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito výherci: Jaromír 
Gatnar, Opava 5; Petr Gebauer, Opava 1; Tomáš Skýpala, 
Sádek. Řešení lednového sudoku s tajenkou je: 9524 38671 
= Jiří Bartl.

9 5 4

2 3 1

1 6 5

5 9 2

6 3 8

5 3 9

7 8 4

2 9

9 7 6 1

Křížovka, sudoku
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V polovině ledna hostila 
velká tělocvična na Tyršově 

stadionu 37. ročník tradičního 
skokanského mítinku Slezská 
laťka. Akce se zúčastnili 
nejen sportovci ze Slezska 
a Moravy, ale také mladí 
polští tyčkaři z oddílu UKS 
Olymp Mazancowice. Vysoká 
konkurence a rekordní počet 
skokanů o tyči nabídly řadu 
atraktivních soubojů.

Stejně jako loni, i letos padl rekord 
mítinku. A opět se o to zasloužila pol-
ská tyčkařka. Po loňském rekordu 
Martyny Cyganek překonala rekord 
mítinku Natalia Krupinska, a to výko-
nem 363 cm. Šestnáctiletá polská 
rekordmanka svedla velice vyrovnaný 
souboj s opavskou Petrou Kozelkovou. 
Petra nakonec za vítězkou zaostala 
jen o 5 centimetrů. Třetí skončila mezi 
ženami další Polka, teprve 15-letá 
Patrycja Nycz výkonem 307 cm. 

Ve skoku o tyči mužů zvítězil domácí 
Jakub Šimeček výkonem 417 cm před 
šestnáctiletým polským talentem 
Arkadiuszem Swierkotem a patnác-
tiletým Ondřejem Honkou ze Sokola 
Opava. Oba další medailisté překonali 
397 cm. „Polští tyčkaři tradičně doka-
zují svou úroveň, vždyť měli historicky 
ve skoku o tyči dva olympijské vítěze 
a skok o tyči 
je v Pol-
sku velice 
populární,” 
komentoval 
závody trenér 
opavských 
tyčkařů Jiří 
Lesák.

Účast ve 
skoku o tyči 
byla letos 
rekordní, 
27 závod-
níků natáhlo 

závod na 4 hodiny. Ve skoku vyso-
kém mužů vyhrál frýdeckomístecký 
Michal Štefek výkonem 180 cm a ve 
výšce žen kralovala vítkovická Lea 
Silnicová výkonem 150 cm. „Všichni 
opavští skokani doufají, že příští roč-
ník už proběhne v opravené hale 
a v důstojném prostředí pro královnu 
sportů,” uzavřel Jiří Lesák.
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...stojí za to přijít

Nabídka platí do vyprodání zásob.
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Únorový turnaj ve stolním 
tenise zdravotně postižených. 
Dne 28. února se v herně stolního 
tenisu na Fügnerově 10 usku-
teční XV. ročník otevřeného tur-
naje ve stolním tenise zdravotně 
postižených a VI. ročník Memori-

álu Jana Goralčíka. Od 7.30 hodin 
proběhne prezentace, poté od 
8 hodin losování a samotný tur-
naj začne v 9.30 hodin. Každá 
TJ, SK, SI může vyslat libovolný 
počet hráčů a hráček. Přihlášky 
můžete zasílat nejpozději do 

13. 2. na adresu: Bohuslav Ribka, 
Na Pastvisku 12, 747 05, Opava 
5, telefonicky: 605 707 382 nebo 
e-mailem: bohuslav.ribka@se-
znam.cz. Turnaj pořádá TJ Sokol 
Kateřinky, oddíl ZPS ve spolupráci 
s SKV Ostrava.K
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Na Slezskou laťku přijel
rekordní počet tyčkařů

Stříbrná tyčkařka 
Petra Kozelková 
(uprostřed) 
obklopená zlatou 
Natalií Krupinskou 
a bronzovou 
Patrycjou Nycz.

Foto: Jiří Lesák


