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Město získalo dotaci na Kateřinky
Opava získala více než 170 milionů korun na 
proměnu sídliště v Kateřinkách.
 strana 4

Ocenění pro nejlepší učitele
Vedení města a odbor školství ocenili dvě desítky 
učitelů, kteří patří k nejlepším pedagogům 
v Opavě. Na snímku Jana Válková, ZŠ Kylešovice.
 strana 5

Hasiči slaňovali z Hlásky
Opavští hasiči ukázali veřejnosti, jak by mohla 
vypadat záchrana člověka z vysoké věže na Hor-
ním náměstí.
 strana 6

Festival Další břehy
Městský festival je letos věnován snílkům. Na 
snímku Ivan Trojan, který bude v Opavě hosto-
vat s Dejvickým divadlem. 
Foto: archiv Dejvického divadla
 strany 8 a 9

Živel Jan Kunze
Básník a muzikant Jan Kunze nedávno vydal dru-
hou básnickou sbírku a nyní připravuje s kapelou 
nové hudební album.
 strany 12 a 13

Úspěch opavské opery
Zaplněné Stavovské divadlo v Praze sledovalo 
představení v podání Slezského divadla v Opavě. 
Na operním festivalu získali Opavští druhé místo.
Foto: Ondřej Bartoš strana 14
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V minulém měsíci jsme obdrželi příznivé zprávy. Opava 
byla úspěšná s dalšími evropskými projekty. Jak jsme 
vás již dříve informovali, zpracovali jsme plán rozvoje 
Kateřinek a požádali o dotace z evropských zdrojů. Zís-
kali jsme přibližně 6,5 milionů euro, které investujeme 
především do veřejných prostranství, hřišť, zeleně, část 
financí je připravena pro majitele panelových domů. 
V loňském roce jsme získali s projektem Přitažlivé město 
více než 16 milionů euro. Jen tyto dva velké projekty 
přinesou pro naše město přibližně 680 milionů korun. 
Věřím, že tyto peníze přispějí k lepšímu a kvalitnějšímu 
životu v Opavě.

Další peníze jsme získali pro naše dobrovolné hasiče. Ve 
společném projektu s obcemi Holasovice a Brumovice 
a našimi polskými kolegy opravíme hasičské zbrojnice 
na Palhanci a ve Vávrovicích a zakoupíme nová vozidla. 
Celková získaná dotace činí přibližně 50 milionů korun. 
Posledním z úspěšných projektů byl projekt rozšíření 
zeleně na centrálním hřbitově. I zde nám pomohou při-
bližně 3 miliony.

Chci ještě jednou poděkovat Policii České republiky za 
odvedený profesionální výkon při hledání pachatelů bar-
barského činu na hřbitově v Opavě-Kateřinkách. Věřím, 
že pachatelé budou rychle, spravedlivě a tvrdě potres-
táni. Jsem přesvědčen, že kvalitní práce policie a rychlé 
potrestání viníků jsou a budou dostatečným varováním 
pro všechny, kteří porušují zákony této země.

Chtěl bych zmínit ještě jednu ryze praktickou informaci: 
1. dubna se naše město stalo plátcem DPH. Tato skuteč-
nost ovlivní řadu služeb, které město poskytuje. Podrob-
nější informace najdete na webových stránkách města 
a v Hlásce.

V rámci loňské celostátní soutěže Město pro byznys byla 
Opava vyhodnocena jako město s nejlepší veřejnou 
správou v Moravskoslezském kraji. Na začátku dubna 
město obdrží ocenění za jednu z nejlepších případových 
studií v oblasti komunikace veřejné správy, a to v ce-
loevropské konkurenci. Jsem si vědom, že na úřadě je 
stále co zlepšovat, ale obě ocenění jsou dokladem, že se 
radnice snaží dělat věci lépe.

Rád bych vás pozval na městský festival Další břehy. 
Letos je spjat se sněním a snílky. Festival potrvá třináct 
dní a v jeho programu jsou pořady, které mohou oslovit 

jak třeba rodinu s dětmi, tak 
i příznivce menšinových kul-
turních žánrů. Pořadatelé při-
pravovali program téměř celý 
rok a snažili se do Opavy při-
vézt pořady či osobnosti, 
se kterými není snadné se 
běžně setkat.

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

Gymnastky uspěly v Rusku
Opavské juniorské gymnastky se dostaly do finále 
na mistrovství světa v Rusku.

 strana 24
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Dobrá zpráva pro Kateřinky:
město získalo peníze na obnovu sídliště

Velký plán na rozsáhlou promě-
nu sídliště v Kateřinkách má 

zelenou. Opavské radnici se poda-
řilo získat z evropských fondů 176 
milionů korun v rámci dotací na 
Investiční plány rozvoje měst pro 
oblast obnovy a rozvoje sídlišť.

Výsadba stromů, nové a opravené chod-
níky, revitalizace vnitrobloků, více 
zeleně, ale i více parkovacích míst atd. 
Také úpravy a opravy v samotných 
domech. To teď bude díky získané dotaci 
možné a jednodušší. Na konci března 
podepsal ministr pro místní rozvoj roz-
dělení finančních prostředků. Opava 
patří mezi desítku nejúspěšnějších měst 
z hlediska výše získaných peněz.

O přípravě IPRM v Kateřinkách vás 
informujeme v Hlásce už od loňského 

roku. IPRM byl soustředěn na sídliště 
Kateřinky z toho důvodu, že podmín-
kou zpracování plánu bylo řešit ucelené 
území s nejméně pěti sty byty v panelo-
vých domech. Na jeho přípravě se podí-
leli kromě radnice také samotní oby-
vatelé Kateřinek a odborníci z oblasti 
urbanismu. Návrh schválili zastupitelé 
na konci loňského roku a předpoklá-
dáme, že v červnu bude schválena defi-
nitivní podoba plánu založená na získa-
ných financích. 

Do IPRM bylo v době příprav zařazeno 
7 návrhů na úpravy vnitrobloků, kom-
plexnější úpravy zeleně na Hozově 
nábřeží, přeměnu některých nevhod-
ných typů hřišť na zeleň a naopak vybu-
dování vhodnějších prostorů pro spor-
tování, na vybudování nového osvětlení 
a opravy starších, revitalizace dětských 

zahrad v mateřských školách, úpravy 
chodníků a komunikací, sadové úpravy. 
Kromě toho ještě řada různých drobněj-
ších doplňkových akcí.

„Jakmile budeme mít kompletní infor-
maci o přidělené dotaci a dalších nava-
zujících podmínkách, zveřejníme plán 
výzev pro revitalizaci bytových domů. 
V tomto plánu uvedeme, kdy a na co 
bude možné žádat dotaci a za jakých 
orientačních podmínek to bude možné,” 
popsal další postup primátor Zbyněk 
Stanjura. Žadatelé o dotaci z řad maji-
telů domů a bytů se tak budou moci 
včas na jednotlivé výzvy připravit. Plán 
výzev bychom rádi zveřejnili do konce 
května.

„Žádáme majitele domů a bytů v Ka-
teřinkách, aby v tuto chvíli ještě neza-
čínali připravovat své projekty. O mož-
nostech dotace na výše zmíněné druhy 
projektů se všichni dozví včas a v dosta-
tečném předstihu,” uvedl manažer IPRM 
Petr Šnejdar.

Od 1. dubna začaly Severomo-
ravské vodovody a kanalizace 

opravovat Krnovskou ulici v úse-
ku od okružní křižovatky v Jak-
taři po ulici Žižkova. Z tohoto dů-
vodu bude doprava svedena do 
jednoho jízdního pruhu a bude ky-
vadlově řízena semafory. Práce by 
měly být dokončeny nejpozději do 
3. července. 

Hlavním důvodem oprav na Krnov-
ské ulici je provádění stavebních prací 
při pokládce nového kanalizačního řadu 
v rámci stavby „Odkanalizování Staré sil-

nice”. „Naváže se na předchozí úpravy, 
ovšem vzhledem k tomu, že práce byly 
na podzim loňského roku pozastaveny 
pro nemožnost provedení pokládky kana-
lizace protlakem, budou tyto stavební 
práce prováděny ruční tuneláží, tzv. pod-
zemním výkopem,” sdělil Rudolf Klein 
z odboru dopravy. 

„Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti 
frekventovaný úsek silnice, kdy předmět-
nou částečnou uzávěrou jízdního pruhu 
se budou tvořit kolony vozidel, dopo-
ručujeme řidičům především těžkých 
nákladních vozidel užít jinou trasu, tj. 

z okružní křižovatky po ulici Palhanecké, 
dále prodloužené Rolnické a pak do cen-
tra města buď odbočením na ulici Mostní, 
nebo Pekařskou, nebo Ratibořskou, tak-
též i v opačném směru,” dodává Rudolf 
Klein. Osobní doprava (vzhledem k nízké 
podjezdné výšce železniční trati Opava–
Krnov) může využít po tuto dobu i Starou 
silnici s výjezdem na ulici Přemyslovců 
v Jaktaři a zpět na okružní křižovatku. 

Stavební práce pro SmVaK Ostrava a.s. 
bude provádět firma STASPO, spol. s r.o. 
Uzavírku silnice povolil Krajský úřad MSK, 
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Oprava Krnovské začala prvním dubnovým dnem

Jaké to je najíst se či obléci bez 
rukou, jaké to je orientovat se bez 
zraku, jaké to je ovládat invalidní 
vozík. To si na krátkou chvíli vyzkou-
šeli studenti Slezského gymnázia 
v rámci takzvaného Dne humanity. 
Na jejich škole se v jeden den sešli 
zástupci různých sociálních organizací, 
nejrůznější handicapovaní lidé a ne-
chali studenty zakusit něco z toho, 
co handicapovaní zažívají každý den. 
Mluvili se studenty o tom, co a jak 
prožívají a jak se vypořádávají se 
svými omezeními. Akce probíhala 
napříč celou školou a zúčastnila se jí 

i řada hostů. Na snímcích česká para-
olympionička Jana Fesslová se stu-
denty a ukázka jedné ze simulací.

Studenti si zkusili, co obnáší všední život handicapovaných
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64. výročí osvobození Opavy. 
Vzpomínkové setkání u příležitosti 
64. výročí osvobození našeho města 
ve II. světové válce se uskuteční 
22. dubna v 10 hodin na náměstí 
Osvoboditelů u památníku Osvobo-
zení. 
Vandalové na kateřinském hřbi-
tově. Opavští kriminalisté a poli-
cisté dopadli tři mladé muže, kteří 
mají velmi pravděpodobně na svě-
domí jeden z nejhorších vandal-
ských činů ve městě za posledních 
dvacet let: zničili a poškodili desítky 
hrobů na hřbitově v Kateřinkách. 
Vedení radnice veřejně sdělilo, že 

chce poškozeným lidem pomoci. 
Radnice prosí ty, kteří ještě nepo-
dali hlášení o škodě, aby poskytli 
policii potřebné výpovědi pro 
úspěšné dořešení případu. Výpovědi 
je možné podávat v budově obvod-
ního oddělení PČR Opava na Vaš-
kově náměstí v Opavě.
Dubnové zastupitelstvo. Devate-
nácté řádné zasedání Zastupitelstva 
statutárního města Opavy se usku-
teční v úterý 21. dubna od 9 hodin 
ve sněmovním sále minoritského 
kláštera v Opavě. Podrobnější infor-
mace naleznete na úřední desce 
Magistrátu města Opavy, na plaká-

tech a na webové adrese www.opa-
va-city.cz. 
Město pronajme byty. Opavská 
radnice nabízí zájemcům o byd-
lení dva volné byty v městských 
domech, a to 2 byty velikosti 1+1 
na Jateční 10. Od 1. do 30. dubna 
bude na úřední desce magistrátu 
zveřejněno oznámení o výběrovém 
řízení na pronájem těchto bytů, 
informace o způsobu výběrového 
řízení, termínu prohlídky bytů, pod-
mínkách a termínu ukončení při-
jímání přihlášek. Případné dotazy 
vám zodpoví na telefonním čísle 
553 756 804.
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Opavská radnice byla zařazena mezi
nejotevřenější úřady samosprávy

Společnost Westminster letos 
udělila Opavě ocenění za jed-

nu z nejlepších případových stu-
dií v oblasti komunikace veřejné 
správy v celoevropské konku-
renci. 

Společnost Westminster vyhlásila 
výsledky třetího ročníku výzkumného 
sociologického šetření nazvaného Euro-
pean Monitor of Government Communi-
cations, které monitoruje úroveň komu-
nikace institucí veřejné správy. Kromě 
úspěchu v oblasti případových studií 
byla Opava zařazena mezi čtyři nejote-

vřenější magistráty v rámci všech čes-
kých magistrátů a mezi deset nejotevře-
nějších radnic v rámci celé republiky.

Odbornou porotu zaujala zejména 
výzkumná část o realizovaných projek-
tech a plánech do budoucna. „Někteří 
členové a členky poroty hodnotili také 
podle komplexnosti a přehlednosti 
webových stránek. Základní kritéria byla 
tato: originalita, inovativnost; celková 
užitečnost nebo všeobecná prospěšnost, 
což zahrnuje i velikost vzorku uživa-
telů; efektivita (přínos v poměru k před-
pokládaným nákladům, zda jsou účelně 

vynaložené),” uvedla Michaela Appeltová 
z Westminsteru.

Průzkumu se letos účastnilo 337 insti-
tucí. Výsledky letošního ročníku pro-
jektu EMGC byly oficiálně vyhlášeny na 
začátku dubna v Praze. Udílení probíhalo 
pod záštitou primátora hl. města Prahy 
Pavla Béma. Udílení cen se zúčastnila 
řada význačných představitelů a před-
stavitelek veřejného sektoru v ČR i v za-
hraničí. Nejotevřenějším úřadem mezi 
magistráty byla vyhlášena Ostrava, nej-
otevřenějším městským úřadem pak 
Vsetín.

U příležitosti Dne učitelů pře-
vzali nejlepší opavští učite-

lé poděkování města Opavy za 
jejich dlouhodobé výsledky ve 
výchovně vzdělávací práci ve 
školství, za bezproblémový pří-
stup k dětem a nadstandardní ak-
tivity, které mnohdy vykonávají 
i nad rámec školy.

Slavnostní akt se uskutečnil v úterý 
31. března v Městském domě kul-
tury Petra Bezruče a z rukou primátora 
Opavy Zbyňka Stanjury a jeho náměstka 
Jaroslava Horáka převzali ocenění kromě 
dvacítky žen i dva muži. Vít Lazecký (na 
fotografii) je učitelem na ZŠ T. G. Masa-
ryka a byl oceněn za dlouhodobě nad-
průměrné výsledky a netradiční metody 

a formy své práce s dětmi. Dalším oce-
něným mužem byl ředitel ZŠ Otická, Jiří 
Kupčík.

Ocenění dále převzaly tyto učitelky či 
ředitelky opavských mateřských a zá-
kladních škol: Jarmila Slavíková, MŠ E. 
Beneše; Helena Sonnková, MŠ Jateční; 
Dana Benschová, MŠ Sluníčko, Krnov-
ská; Romana Greiplová, MŠ Mnišská; 
Eva Tomisová, MŠ Pekařská; Vlastimila 
Drápelová, MŠ 17. listopadu; Libuše 
Urbanská, MŠ Zborovská; Simona Bier-
hausová, MŠ Jateční; Jaroslava Fleis-
cherová, MŠ Sadová; Jaroslava Kurá-
ková, MŠ Na Pastvisku; Hana Radová, 
ZŠ Malé Hoštice; Jana Salamonová, 
ZŠ Boženy Němcové; Ludmila Janeč-
ková, ZŠ E. Beneše; Dagmar Solnická, 

ZŠ Englišova; Jana Válková, ZŠ Kyle-
šovice; Lenka Pavlíková, ZŠ Mařád-
kova; Sylva Mrůzková, ZŠ Ochranova; 
Pavla Kleinová, ZŠ Otická; Dana Třeští-
ková, ZŠ Šrámkova; Marcela Krausová, 
ZŠ Vrchní.

Město ocenilo nejlepší pedagogy

Město plátcem DPH
Novelou zákona o dani z přidané 
hodnoty se od 1. dubna město 
Opava stalo plátcem této daně v ob-
lasti ekonomických činností. Tato 

skutečnost ovlivní ceny někte-
rých poskytovaných služeb a zboží. 
Základní poplatky stanovené zastu-
pitelstvem města, mezi které patří 
poplatek za psa či poplatek za 
komunální odpad, zůstávají beze 

změny. Nájemné v bytech je podle 
platného zákona od DPH osvobo-
zeno, takže k 1. dubnu se nájemné 
v městských bytech nezvýší. Kon-
krétní informace radnice postupně 
zveřejní.
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Napjatá lana z ochozu Hlásky míří k zemi. Do 
šedesátimetrové hloubky, kousek za kouli 

na Horním náměstí. Je zima, sychravé nepříjem-
né počasí. Malá karabina drží hasiče a muže, kte-
rý leží natěsno připoutaný k záchranné lavici na 
laně. Oba sjíždí z vrcholu věže na pevnou zem.

Takovouto ukázku záchranných prací mohli v polovině 
března vidět lidé procházející Horním náměstím. Ukázku 
připravili opavští hasiči v rámci Dne požární bezpečnosti. 
Tímto způsobem se Česká asociace hasičských důstojníků 
snaží veřejnosti ukázat, co obnáší práce záchranářů.

V případě Hlásky mohli lidé sledovat tři sjezdy hasičů 
z ochozu k zemi. Nejdříve osamoceného muže, který vše 
otestoval, a pak dvě dvojice, které simulovaly záchranu 
člověka v případě, že ani nejvyšší žebříky už nemohou 
pomoci. Kromě této ukázky připravili hasiči ještě řadu 
doprovodných akcí, například besedy na školách, preven-
tivní prohlídky požárních ploch a jiné.

Centrum Opavy se ve druhé po-
lovině dubna opět promění 

v běžeckou trať. Z Horního náměs-
tí vyběhnou směrem na Ostrožnou 
středoškoláci, které bude čekat 
dvaačtyřicet kilometrů. 

Opavský semifinálový závod Garnier juni-
orského maratonu se podle pořadatelů 
běhá na jedné z nejkrásnějších tratí v celé 
republice. Běžecké okruhy těchto závodů 
jsou situovány do center měst tak, aby 

si účastníci užili výhody městských běhů 
a obyvatelé měst měli možnost sledo-
vat mladé vytrvalce v jádru svých měst. 
Mezi nejznámější účastníky štafetového 
maratonu patřil dnes už uznávaný český 
reprezentant a olympionik Jakub Holuša. 
„V Opavě, díky podpoře města, připravu-
jeme skutečný městský běh,” poděkovali 
pořadatelé opavské radnici.

Letošní opavský závod je naplánován na 
pravé poledne 20. dubna. Trať bude roz-

dělena na deset úseků. Družstvo, které 
je složené ze sedmi studentů a tří stu-
dentek z jedné školy, zdolává maraton-
skou trať štafetovým způsobem. V po-
sledních letech se tohoto závodu napříč 
všemi kraji účastní okolo 130 až 140 
týmů. Finále se běží v Praze v rámci zná-
mého Volkswagen klasického maratonu 
a první běžci startují z první řady spo-
lečně s nejlepšími maratonci. Vítězný 
tým získá jako hlavní cenu cestu do Bru-
selu.

Juniorský maraton opět míří do centra Opavy

Sedm dubnových dnů bude 
probíhat v Opavě pravidelný 

jarní úklid organizovaný měst-
ským odborem životního pro-
středí. V tomto období budou 
po městě rozmístěny kontejne-
ry, které budou sloužit k uložení 
odpadu z úklidu zelených ploch 
a prostranství kolem domu.

Jarní úklid proběhne v pracovních dnech 
6.–10. dubna a 14.–15. dubna. Kon-
tejnery budou přistaveny ve 14 hodin 
a odvezeny téhož dne v 18 hodin.

„Další odpady – kusový, objemný, sta-
vební, případně nebezpečný jako led-
ničky, televizory, pneumatiky, autoba-
terie, obaly od olejů a nátěrových hmot 

do těchto kontejnerů nepatří. Můžete je 
však bezplatně odevzdat na třech sběr-
ných místech,” upozornila Ilona Drešlová 
z odboru životního prostředí. Sběrná 
místa najdete na ulici Hálkova v Kateřin-
kách, Bílovecká v Kylešovicích nebo Pře-
myslovců v Jaktaři. Otevřeno mají od 
pondělí do pátku v době od 11 do 17 ho-
din a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Jarní úklid začíná v prvním dubnovém týdnu

6. 4.
Mlýnská – konec u řeky
Jateční – u obchodu
Slámova – u opěrné zdi

7. 4.
Horovo náměstí – od ul. Gogolova
Englišova – u prodejny potravin
Karolíny Světlé – u transformátoru

8. 4.
Šeříková – křižovatka s ul. Květinová

Stará silnice – křižovatka s ul. Prokopa Holého
Mostní – u domu č. 11

9. 4.
Wolkerova – vozovka naproti domu č. 32
Rolnická – stanoviště autobusů u Ingstavu
Pekařská – vozovka naproti domu č. 107

10. 4.
Ochranova – u parčíku
Ratibořská – odstavný pruh vedle Dřevony
Fügnerova – křižovatka s ul. Na Bahně

14. 4.

28. října – křižovatka s ul. U Švédské kaple
Zahradní – křižovatka s ul. Tyršova
Mendlova – panelová plocha u restaurace

15. 4.

Wintrova – spojka s ul. Slovenská
Vaníčkova – křižovatka s ul. Ruská
Hlavní – u domu č. 93
Bílovecká – plocha před restaurací U Zajíce
U Hřbitova – plocha za hřbitovní zdí

Hasiči sjížděli na lanech
z ochozu Hlásky
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Zemřel válečný veterán, letec Ján Daňko

Od 22. do 23. dubna může-
te nechat zapsat své děti 

v předškolním věku do někte-
ré z opavských mateřských škol. 
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel-
ka příslušné mateřské školy pod-
le školského zákona. 

Zápisy budou probíhat po oba dva 
dny v době od 8 do 16 hodin. „Podání 

žádosti o přijetí do oddělení jeslí při 
Mateřské škole Opava, Olomoucká pro-
běhne ve stejném termínu jako u ma-
teřských škol,” upozornila vedoucí 
odboru školství Miroslava Konečná.

Do mateřských škol budou přednostně 
přijímány děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. 
Jesle nebo předškolní zařízení mohou 

přijmout pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, 
má doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte se 
zdravotním postižením rozhodne ředi-
telka mateřské školy na základě písem-
ného vyjádření školského poradenského 
zařízení, příp. také registrujícího praktic-
kého lékaře pro děti a dorost.

Zápis dětí do mateřských škol a jeslí

Letošních oslav osvobození 
Opavy se už nezúčastní plu-

kovník Ján Daňko. Bývalý váleč-
ný letec, který se podílel na osvo-
bozování Opavy, zemřel 7. března 
v Praze. 

Ján Daňko byl příslušníkem kombino-
vané letky československého letec-
tva, která v době Slovenského národ-
ního povstání působila na povstaleckém 
letišti Tri Duby. Přes zastaralou techniku 
poskytla letka pomoc povstalcům v prv-
ních dnech povstání a bránila letiště až 
do 25. října 1944, kdy přešli k party-
zánům. Po potlačení povstání byl zby-
tek vojáků letky včetně poddůstojníka 
Daňka přesunut do Sovětského svazu, 
kde se zorganizovala první českosloven-
ská smíšená letecká divize. Tato divize 
pod vedením plk. Ludvíka Budína bojo-
vala v Ostravsko-opavské operaci v pro-
storu vymezeném spojnicí Ratiboř – 
Opava – Frýdek – Místek – Český Těšín. 

Po skončení války zůstal Ján Daňko v ar-
mádě a vystudoval vysokou školu tech-
nickou. V roce 1950 byl vzat do vazby 
bez uvedení důvodu a jeho rodina byla 
vystěhována mimo Prahu. V roce 1969 
byl rehabilitován. Následně působil, byť 
pod tlakem, na vojenských vysokých 
školách jako učitel odborných technic-
kých předmětů. 

Řadu let předsedal Sdružení čs. zahra-
ničních letců – Východ. V Opavě je 
znám jako autor výstavy „Vítězný boj,” 
která byla otevřena ve Slezském zem-
ském muzeu u příležitosti 60. výročí 
osvobození Československa. Byl u po-
ložení základního kamene obnoveného 
opavského památníku na náměstí Osvo-
boditelů v roce 2005, byl i u jeho odha-
lení v roce 2007. Považoval jej spolu 
s dalšími veterány za nejhezčí v repu-
blice. Pravidelně se účastnil pietních 
akcí na Městském hřbitově a jiných mís-
tech Opavska. Několikrát navštívil také 

Památník II. světové války v Hrabyni, 
na jehož nové otevření se velmi těšil.

Plukovník Daňko byl nositelem tři-
ceti bojových a státních vyzname-
nání. „Byl to člověk malého vzrůstu, 
ale velké vitality, pracovitosti a odhod-
lání,” uvedl bývalý vojenský důstoj-
ník, vedoucí kanceláře tajemníka Vla-
dimír Tancík.

Na snímku Ján 
Daňko (vlevo) se 
svým dlouholetým 
přítelem brig. ge-
nerálem Zdeňkem 
Škarvadou. To, 
že bojovali každý 
na jiné frontě, je 
nikdy nerozdělilo.

Foto: Vladimír 
Tancík

Festival Bez-
ručova Opava 
získal dotaci 
z kraje. Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje na svém 3. zase-
dání dne 18. února rozhodlo o po-
skytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 300 000 Kč na realizaci pro-
jektu „52. ročník festivalu Bezručova 
Opava 2009”.

Den zdravotní prevence pro 
opavskou veřejnost. Studenti pro-
gramu Ošetřovatelství, studijního 
oboru Všeobecná sestra Slezské uni-
verzity v Opavě pořádají 5. května 
„Den prevence pro opavskou veřej-
nost”. Akce proběhne v budově Slez-
ské univerzity na Bezručově nám. 
14 v době od 9 hod do 16.30 hod. 
Program nabízí zajímavé před-

nášky, instruktážní filmy (např. Pre-
vence karcinomu prsu, Alzheime-
rova nemoc), měření krevního tlaku, 
stanovení BMI. Zájemci budou mít 
možnost vyzkoušet si techniky první 
pomoci na simulačních modelech 
a prohlédnout si řadu dalších modelů 
(např. model na samovyšetření prsu 
a jiné). Všechny aktivity připravené 
pro zájemce jsou prováděny zdarma.
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Festival Další břehy je letos
Už třináct let je spjat s první polovinou jara. Městský festival Další břehy putuje napříč 
uměleckými směry a žánry, ale vždy s výrazným sjednocujícím motivem. Třináctému 
ročníku festivalu divadla, filmu, hudby a poezie je letos vyhrazeno symbolických 13 dní.

Letošní festivalový ročník nese 
název Snílci: společnost s ru-

čením omezeným. Od 15. do 
27. dubna bude probíhat festiva-
lový program, který se bude za-
bývat důležitostí snů v životě člo-
věka, sněním, naplňováním snů, 
konfrontací snů a reality nebo ty-
pologií snílků. Program nabízí 6 
divadelních představení, 7 výstav, 
3 koncerty, 5 filmových projek-
cí a 9 pořadů kombinující prvky 
přednášky, besedy či prezentace 
některé zajímavé osobnosti.

Proč právě snílkům a snění věnuje fes-
tival takovou pozornost? Nejde o pr-
voplánový odkaz na známý film ital-
ského režiséra Bernarda Bertolucciho či 
na knihu nositele Nobelovy ceny Knuta 
Hamsuna. Nejde o odkaz na jedno kon-
krétní dílo. Dramaturgové a pořadatel-
ský tým vidí v tématu kontinuitu s před-
chozími ročníky. „Je to vlastně jakési 
završení tématické festivalové trilogie – 
Andělé (Krajiny andělů – 2002), Blázni 
(Chvála bláznovství – 2003) a Snílci 
(Snílci: společnost s ručením omezeným 
– 2009). Myslíme si, že právě snílci (tedy 
ten typ – aktivního, kreativního a hrají-
cího si snílka) posunují lidské dimenze na 

vyšší kvalitativní úroveň, a pokud zrovna 
nekonají, alespoň inspirují – a to není 
málo… Ostatně historie nám tuto teo-
rii jen potvrzuje,” říká dramaturg Dalších 
břehů Petr Rotrekl. „V bohaté progra-
mové nabídce pro vás máme připrave-
nou celou galerii snů – milostné, cesto-
vatelské, historické, pracovní, výtvarné, 
hudební, sebepoznávací, bláznivé, obje-
vitelské, dekadentní, hravé, inspirující, 
o budoucnosti,” dodává.

Slavnostní zahájení v kostele sv. Vác-
lava je v režii dvou výstav a happe-
ningu Antropometrie – Pocta Yves Klei-
novi, které připravili studenti a učitelky 
ZUŠ Solná. 

Ivan Trojan ve Slezském 
divadle

Pro milovníky divadla je připraveno něko-
lik zajímavých inscenací. Dejvické diva-
dlo s herci Ivanem Trojanem, Marthou 
Issovou nebo Davidem Novotným pro-
mění jeviště Slezského divadla v černou 
díru, v gejzír divadelní hravosti, v očist-
nou lázeň pro soubor i publikum. Dej-
vické divadlo patří v posledních letech 
k nejvyhledávanějším a zároveň nejuzná-
vanějším divadlům v republice. Mimo jiné 
už několikrát získalo Cenu Nadace Alfréda 
Radoka Divadlo roku.

Loutkové divadlo nabídne zajímavý 
exkurz do dějin českého národa v před-
stavení History of Czechs in 68 minutes 
(Anna Polívková, Tomáš Jeřábek a další). 
Mnohajazykové představení míří k dě-
tem i dospělým. Vychází z tradic klauna 
a pranýřuje zaběhnuté stereotypy o Če-
ších, nesmyslnost předsudků, které Češi 
mají o svých sousedech a oni o Češích, 
zesměšňuje nacionalismus a ukazuje na 
zločinnost komunismu. 

Loutkové divadlo hostí rovněž hru Leo-
narda Gershe I motýli jsou volní – tedy 
„love story, kterou svět neviděl a ne-
uvidí”, odehrávající se v období hip-
pies v režii Karla Smyczka. „Mimořád-
ným zážitkem pro rodiče a děti může být 
putování polární krajinou a příběhy čes-
kého cestovatele Jana Eskymo Welzla 
v představení Arktický Robinson, které 
se uskuteční mimo jiné ve stanu posta-
veném v sále minoritského kláštera,” zve 
na představení Petr Rotrekl.

O jeden z pořadů slavnostního zahájení 
festivalu se postarají herci Bílého diva-
dla z Ostravy, kteří roztočí svůj kolotoč 

života v představení Z tohoto obrazu už 
nikdy neodejdu. 

Filmové sny a zvukoví snivci
Hudbu reprezentují koncerty zvuko-
vých snivců – kapely Longital a Lealoo, 
meditativní koncert houslisty Ivo Hal-
kociho či energií nabitá kapela The Pro-
stitutes nebo hlasový a pódiový pro-
jev charismatické zpěvačky Vladivojny 
La Chii. V rámci festivalu vystoupí i dnes 
už republikově uznávaný opavský dětský 
pěvecký sbor Domino.

Pozitivní a inspirativní zážitky jsme pro 
vás připravili také na stříbrném plátně – 
filmy Nauka o snech s Gaelem Garcíou 
Bernalem v hlavní roli, mnoha cenami 
ověnčený film Skafandr a motýl, Občan 
pes – divácký hit karlovarského festivalu 
je jakousi surrealistickou pohádkou z exo-
tického Thajska či hold hlavnímu městu 
snílků – Paříži – natočilo 21 předních svě-
tových režisérů ve filmu Paříži, miluji tě. 

Návrat významných japanistů 
a velké leporelo o českých 
dějinách pro děti i dospělé

Opavu navštíví řada významných osob-
ností. Na minulý ročník věnovaný Zemi 
vycházejícího slunce naváží některé dílčí 
akce. Věna Hrdličková, významná česká 
sinoložka a japanistka, bude přednášet 
ve spolupráci s Robinem Šóenem Heřma-
nem o tradici moudrých pošetilců v čín-
ské a japonské literatuře. 

Svých výstav se zúčastní výtvarníci 
prof. Jozef Jankovič (Pro et contra) a Lu-
cie Seifertová (leporelo Dějiny udatného 
českého národa). Za knihu-leporelo zís-
kala Lucie Seifertová cenu Magnesia 
Litera v kategorii knížek pro děti a mlá-
dež, Zlatou stuhu za nejlepší populárně 
naučnou knihu pro mládež a cenu Zlatá 
pečeť za nejlepší polygrafický počin za rok 
2003. Akademická malířka v knize zachy-
tila českou historii a svou představu o ní, 
a to od doby lovců mamutů až po same-
tovou revoluci 1989. Zvětšené devítime-
trové leporelo, které bude vystaveno, je 
zábavné i zajímavé a akademická malířka 
jej vystavovala mimo jiné v New Yorku, 
Pittsburghu, Birminghamu, New Orleansu, 
Chicagu, Houstonu či Lincolnu.

„Opava je tedy na invazi snílků dobře při-
pravena maje na mysli stále platnou sen-
tenci, kterou kdysi vyslovil Pablo Picasso: 
Vše, co si dokážeme představit je sku-
tečné!” uzavírá Petr Rotrekl.

Číslo 4 | duben 2009
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SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPENKY
Zúčastněte se soutěže s festivalem 
Další břehy a získejte skvělé ceny! 

Stačí zodpovědět následující otázky a mů-
žete vyhrát: pětkrát předplatitelskou kar-
tičku Dalších břehů (v hodnotě 700 Kč, 
sleva činí 30 % z původního vstupného), 
která vám umožní navštívit všechny akce 
v rámci festivalu (včetně představení Černá 
díra Dejvického divadla s Ivanem Trojanem, 
Marthou Issovou, Davidem Novotným a dal-
šími) a k tomu ještě festivalové tričko.

Soutěžní otázky:
• Ve kterém roce se konal první ročník Dal-

ších břehů? 
• Které velké české literární osobnosti se 

věnovalo téma festivalu před deseti lety?
• Jmenujte alespoň tři názvy předchozích 

ročníků Dalších břehů…

Uzávěrka soutěže je 8. dubna 2009, vyhod-
nocení vítězů proběhne na základě sloso-
vání.
Odpovědi zasílejte na email: kultura.opa-
va@seznam.cz, jako předmět e-mailu 
uveďte „soutěž” a k vašim odpovědím při-
pojte své jméno a příjmení. (Váš e-mail 
bude zařazen do mailingového listu infor-
mujícího vás o kulturních aktualitách).
Více informací o festivalu Další břehy získáte 
na www.opava-city.cz/dalsibrehy, zde 
budou také zveřejněny výsledky soutěže.
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Datum Hodina Název Anotace Místo Cena
3. 3.–17. 4. Antonín Gavlas: Chrámy snů výstava: fotografie a plastiky Minorit zdarma

15. 4. 19.00 Ivo Halkoci: Meditativní 
houslový koncert na výstavě Chrámy snů Minorit

30 Kč (student)
40 Kč v předprodeji
50 Kč na místě

16. 4.
17.00 „Pro et contra” vernisáž výstavy prof. Jozefa Jankoviče (Slovensko) – malba, gra-

fika, plastika
Galerie u Ja-
koba zdarma

18.00 Nauka o snech nápaditý a fantazií překypující film; v hlavní roli Gael García Ber-
nal; sny a realita se spojují v jedno Kino Mír 65 Kč (členové FK)

75 Kč

17. 4.

17.00

Slavnostní zahájení 
festivalu:

Kostel sv. Vác-
lava a atrium 
Domu umění

zdarma

Bílé divadlo: Z tohoto obrazu 
už nikdy neodejdu kolotoč divadelní akce, kolotoč překvapení zdarma

Snílci, blouznivci a andělé vernisáž výstavy žáků a studentů ZUŠ Solná zdarma
Holky snílky vernisáž výstavy žáků a studentů ZUŠ Solná zdarma
Antropometrie happening – pocta Yves Kleinovi zdarma
Longital hudební intermezzo skupiny zdarma

21.00 Lealoo a Longital: koncert 
zvukových snivců

Lealoo – mezinárodní obsazení, rock/elektronika/triphop; Longital 
- univerzální soundtrack ke snění, barevná oduševnělá elektronika, 
hudba s vlastním názorem

Music club 13
60 Kč (student)
80 Kč v předprodeji
120 Kč na místě

18. 4.

17.00 „Tři z Trychtýře” vernisáž výstavy fotografií skupiny Los Embudos Minorit zdarma

„Můj sen – My dream” vernisáž vítězných a zdařilých prací mezinárodní výtvarné soutěže 
k propagaci Sigmunda Freuda Minorit zdarma

18.00 Snění o Evropě setkání s europoslankyní Janou Hybáškovou a koncert DPS Domino Minorit zdarma

19. 4. 17.00 „Freude, i na tebe dojde…” spoluzakládající člen Freudovy společnosti v Příboře herec Emanuel 
Křenek o Sigmundu Freudovi slovem i obrazem Refektář DU zdarma

20. 4. 18.00 Občan pes téměř surrealistická pohádka z Thajska; pestrost, hravost i sebei-
ronie a velká dávku humoru Kino Mír 65 Kč (členové FK)

75 Kč

21. 4.
17.00 Dekadence a snílci dekadentní vizionáři v českém výtvarném umění 1880–1914 

(přednáška Jiřího Siostrzonka) Refektář DU zdarma

19.00 Kde přibližně přebývají snílci dokumentární filmy o lidech jiné dimenze (uvádí Jiří Siostrzonek) Refektář DU zdarma

22. 4.

15.30 Sním, sníme, sníte…s chutí vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ T. G. Masaryka ZŠ T. G. 
Masaryka zdarma

17.00 Gordon Matta-Clark: Snílek 
s životem omezeným profil výtvarníka, projekt studentů ZUŠ Solná Refektář DU zdarma

19.00 Černá díra
Dejvické divadlo; divadelní hravost, očistná lázeň; hra s prostorem 
a časem; skvělá komedie pro každého milovníka divadla; Ivan Tro-
jan, Martha Issová, David Novotný a další

Slezské diva-
dlo

150 Kč
280 Kč
300 Kč
podle míst

23. 4.

16.00

Lucie Seifertová: Dějiny udat-
ného českého národa a pár 
bezvýznamných světových 
událostí

vernisáž leporela, beseda Knihovna 
Petra Bezruče zdarma

18.00 Skafandr a motýl 
vítěz Ceny za režii MFF v Cannes 2007; dojemný, ale i humorný 
snímek o vůli, touze něco dokázat a sebereflexi muže, který se 
stal vězněm ve vlastním těle

Kino Mír 65 Kč (členové FK)
75 Kč

24. 4.

19.00 Leonard Gershe: …i motýli 
jsou volní

Divadlo Na prádle, Praha, režie Karel Smyczek; „láfstory”, kterou 
svět neviděl…; nelehké dospívání a láska, v době hippies

Loutkové 
divadlo 

80 Kč (student)
100 Kč v předprodeji
140 Kč na místě

21.00
The Prostitutes a Vladivojna 
La Chia a Banana: dvojkoncert 
rockových snivců

The Prostitutes – kapela s dominantním kytarovým zvukem a cha-
rismatickým anglickým basbarytonem (odkazující k britské indies 
scéně); Vladivojna La Chia - charismatická zpěvačka s originálním 
hlasovým i pódiovým projevem

Lidový dům
70 Kč (student)
90 Kč v předprodeji
120 Kč na místě

25. 4.

17.00 Cyrano, don Quijote a ba-
ron Prášil

setkání s vybranou společností (audiovizuální přednáška Petra 
Rotrekla) Refektář DU zdarma

20.00 History of Czechs in 68 minu-
tes 

„edukativní šou” s přesahem, rychlý a originální exkurz do dějin 
českého národa, humor s nadhledem 

Loutkové 
divadlo 

80 Kč (student)
100 Kč v předprodeji
140 Kč na místě

26. 4.

10.00
Arktický Robinson aneb neu-
věřitelné putování Jana 
Eskymo Welzla 

Vojta Švejda a jeho divadelní přátelé, Praha; Severní pól; jak žili 
a lovili Eskymáci; jak jim náčelníka dělal český Honza Welzl Minorit 50 Kč v předprodeji

70 Kč na místě

16.00
Arktický Robinson aneb neu-
věřitelné putování Jana 
Eskymo Welzla 

Vojta Švejda a jeho divadelní přátelé, Praha; Severní pól; jak žili 
a lovili Eskymáci; jak jim náčelníka dělal český Honza Welzl Minorit 50 Kč v předprodeji

70 Kč na místě

18.00 Výlet k pavilonu borovic a vě-
tru, přednáška a beseda

tradice moudrých pošetilců v čínské literatuře, Věna Hrdličková 
a Robin Šóen Heřman

Moravská 
kaple DU zdarma

27. 4.
10.00 Vypravěčské řemeslo v Číně 

a Japonsku Věna Hrdličková a Robin Šóen Heřman (přednáška a beseda) Aula SU zdarma

18.00 Paříži, miluji tě krátké epizody z dílny jedenadvaceti světových režisérů zachycují 
atmosféru současné Paříže Kino Mír 70 Kč (členové FK)

80 Kč
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AKTUALITY

Ke konci minulého roku se 
Opava zapojila do meziná-

rodního projektu s názvem Re-
pair. Projekt se věnuje územím 
opuštěných armádou. V rám-
ci partnerské spolupráce Opa-
va řeší další využití Dukelských 
kasáren pro univerzitní kampus. 
Projekt je spolufinancován ev-
ropským programem Urbact II.

Celý projekt byl již přijat poskytova-
telem dotace, a tak se rozjíždí spolu-

práce v rámci celé partnerské sítě. Jak 
po organizační stránce, tak po stránce 
odborné. „V místním akčním plánu, 
který budeme tvořit, bude rozvoj 
Dukelských kasáren posuzován z hle-
diska 4 základních témat: zachování 
kulturního (architektonického) dědic-
tví, efektivní a ekologické využití ener-
gií, napojení celého území na různé 
druhy dopravy a tvorba nových pra-
covních míst v souvislosti s využitím 
území pro univerzitní kampus,” popsal 
projekt Petr Šnejdar z kanceláře pri-
mátora. 

Projekt Repair nabízí výměnu zkuše-
ností, kdy se opavští odborníci budou 

moci zúčastnit setkání s jejich zahra-
ničními kolegy a probírat s nimi zmí-
něná základní témata. Jen v letošním 
roce by taková odborná setkání měla 
proběhnout v Anglii, Holandsku a ve 
Švédsku. Opava by takové setkání 
měla hostit v polovině příštího roku.

Díky projektu bude mít Opava mož-
nost návštěvy univerzitních kampusů 
v jiných městech. Podle Ireny Šindle-
rové, koordinátorky plánu na vybudo-
vání univerzitního kampusu, bude pro-
jekt prezentován veřejnosti a o vývoji 
a možnostech bývalých Dukelských 
kasáren budou průběžně referovat při-
pravované webové stránky.

Projekt se zabývá Dukelskými kasárnami

V minulém roce byla Opavě při-
znána dotace ve výši více než 

čtyřista milionů korun na reali-
zaci integrovaného plánu rozvo-
je města na téma Přitažlivé město 
(dále „IPRM”). Mezi hlavní projek-
ty, které se v IPRM nachází, patří 
i projekt Obecní dům, který nabíd-
ne občanům města i návštěvní-

kům Opavy stálou muzejní expozi-
ci o Opavě či prostory pro konání 
klubových hudebních, filmových 
a divadelních představení.

„I když byla dotace na IPRM již přiznána, 
je nutné, abychom na projekty, které jsou 
zde uvedeny, žádali o dotace ještě zvlášť. 
Žádost o dotaci na Obecní dům jsme tak 
podali na začátku března,” uvedl Petr 
Šnejdar z kanceláře primátora. Opava 
je prvním městem v Moravskoslezském 
kraji, které v rámci realizace vlastního 
IPRM podalo dílčí žádost o dotaci. 

„Toto malé prvenství nás samozřejmě 
těší i z toho důvodu, že jde pro Opavu 
o tak velký a poměrně zásadní pro-
jekt. Ke slavnostnímu otevření Obecního 
domu by mohlo dojít ke konci roku,” 
dodal Petr Šnejdar.

Kromě Obecního domu se rozjíždí 
i další projekty, které lze najít v IPRM. 
V letošním roce chce město podat 
žádost o dotaci i na Dům umění, kul-
turní dům Rybníček a na zlepšení tech-
nických podmínek činnosti Slezského 
divadla.

Opava podala dílčí žádost o dotaci na Obecní dům

Opava ve spolupráci s obce-
mi Brumovice, Holasovice 

a polskou Gminou Branice získa-
la v polovině března finance z Ev-
ropské unie, díky kterým bude 
možné technicky posílit sbory 
dobrovolných hasičů.

„Cílem tohoto projektu je prostřednic-
tvím nově nakoupené hasičské tech-
niky (hasičské automobily, speciální 

povodňové příslušenství) a nově rekon-
struovaných hasičských zbrojnic zajis-
tit stejnou úroveň jednotek sboru dob-
rovolných hasičů u všech partnerů 
a vytvořit tak podmínky k jejich nasa-
zení při řešení mimořádných událostí 
– zejména povodní,” vysvětlil Martin 
Dostál z kanceláře primátora. V rámci 
projektu je rovněž naplánováno spo-
lečné setkání českých a polských 
hasičů, kteří se seznámí s novou tech-

nikou a možnostmi rekonstruovaných 
zbrojnic. Zároveň připraví plán pravi-
delných cvičení.

Dotaci ve výši 1 802 345 € se podařilo 
získat z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Pol-
ská republika 2007–2013. Projekt měl 
název „Posílení akceschopnosti JSDH při 
povodních – Wzmocnienie działania jed-
nostek Ochotniczych przy powodziach.”. 
O dotaci rozhodoval na společném čes-
ko-polském zasedání v Pardubicích 
monitorovací výbor tohoto programu.

Dotace zvýší akceschopnost dobrovolných hasičů

Strážníci našli mladou sovu. Při 
jedné z březnových pochůzek v Měst-
ských sadech našla hlídka strážníků 
městské policie mládě sovy. Sova byla 
převezena a předána na Stanici mla-
dých přírodovědců na Husové ulici 
v Opavě.
Prodavač roku 2009. Střední škola 
Opava uspořádala 4. března pro stu-
denty 3. ročníků učebního oboru Pro-
davač soutěž pod názvem Prodavač 
roku 2009. V první části soutěže byly 
ověřovány znalosti ve zbožíznalství, 
ekonomice, obchodním provozu a ob-

čanské nauce. Druhá část byla věno-
vána praxi. Součástí soutěže byla 
konverzace v jazyce anglickém a ně-
meckém a obchodní počty. První 
místo získala Jana Janečková, druhé 
Filip Hulva a třetí Martina Šikorová. 
Vítězka bude reprezentovat školu na 
Mistrovství ČR v odborných znalos-
tech a dovednostech oboru Prodavač 
2. dubna v Pelhřimově.
Soupeříme jen na hřišti. Projekt 
„Soupeříme jen na hřišti” ZŠ Otická ve 
spolupráci se ZŠ v Ratiboři je zamě-
řen na podporu aktivního sportování 

a poznání sportovních možností, které 
se v daném regionu nabízí. Je určen 
pro žáky šestých ročníků a jeho cílem 
je, aby se každý žák účastnil alespoň 
jedné aktivity. V Opavě a okolí budou 
žáci obou družebních škol soupeřit ve 
fotbale, volejbale, basketbale a flor-
bale. V Ratiboři je naplánována lehká 
atletika, plavání a také fotbal. Spo-
lečně pak budou pracovat na dvojja-
zyčném slovníčku termínů souvisejí-
cích s daným druhem sportu. Projekt 
bude probíhat do dubna 2010 a je 
spolufinancován EU.
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Veselé Velikonoce 

 všem Opavanům

přejí  pracovníci

Charity Opava
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JAK SE ŽIJE

Je frontmanem kapely, která se během 
tří let stala respektovanou součástí čes-

ké klubové a festivalové scény. Na kon-
ci loňského roku vydal svou druhou básnic-
kou sbírku, za pár dnů pokřtí se spoluhráči 
ze skupiny KOFE-IN první společnou desku. 
Jan Kunze patří k nejvýraznějším tvářím 
opavské kultury. A to přeneseně i doslova.

Na někoho působí jako novodobý beatník, muž z di-
voké generace amerických literátů padesátých a še-
desátých let. S batohem na zádech zcestoval pár 
kontinentů včetně Jižní Ameriky. Svou první básnic-
kou sbírku pojmenoval Hičhaikum (což zjednodu-
šeně řečeno odkazuje k beatníky vyznávanému sto-
pování aut a zároveň k japonské básnické formě). 
Jeho slova i gesta jsou často naléhavá a vášnivá, 
a to nejen když recituje či zpívá. 

Přirovnání k beatníkům by však bylo zavádějící 
a přespříliš zjednodušující. Navíc se dá předvídat, že 
jakmile by se jej pokusili kritici či publikum vtěsnat 
do vymezené škatulky kulturního pojmosloví, velmi 
rychle by z ní vyskočil a osvobodil se. Patří k lidem, 
kteří hledají vlastní cestu a nespoléhají se na dobře 
vyšlapané stezky. S muzikou pracuje na několik růz-
ných způsobů, věnuje se performancím, ve kterých 
kromě hudby a recitace hrají velkou roli i výtvarné, 
filmové prvky (např. projekt Hubitel). Spoluzalo-
žil nakladatelství Perplex, které vydává současnou 
nezávislou poezii. „Snažím se dělat věci po svém. 
I své knížky se snažím psát jinak. Nejsem žádný 
Nezval ani Vrchlický. Metafory používám sporadicky, 
tíhnu ke zkratce, k silné pointě,” říká.

Muzice i poezii se věnuje od osmnácti. Podílel se 
na organizaci velkého množství happeningů, kon-
certů, festivalů, výstav, autorských čtení a praco-
val v Domě umění. Někteří si jej mohou pamatovat 
z dnes už neexistující kapely Luza. Jeho básně ve 
spojení s výrazným recitačním projevem si postupně 
získaly velké publikum. Jeden z nejlepších českých 
recitátorů Mirek Kovařík jej v roce 2003 pozval do 
brněnského divadla Husa na provázku. Od té doby 
tam byl už několikrát. Básně mu vyšly v řadě sbor-
níků či časopisů (Host, Protimluv, Od słowa ke 
slovu…), zazněly v prestižním rozhlasovém pořadu 
Zelené peří. Získal si zájem nakladatelů a první 
sbírka Hičhaikum nakonec pro velký zájem vyšla ve 
třech vydáních. Všechna se prodala. V době, kdy 
ubývá čtenářů a obzvláště čtenářů poezie.

Zatímco první sbírka byla inspirována cestováním 
po světě a je z ní cítit, že jej zaujaly myšlenky Car-
lose Castanedy, jeho druhá knížka Dekadent dezert 
je inspirována městem, životem člověka ve městě 
a vztahy mezi lidmi. Zatímco první kniha je spíš 
lyrická, druhá je příběhová a lehce provokativní. 
Jejímu zaměření odpovídá i vizuální stránka, která 
je postavena na street artové kresbě a graffiti.

„Věnoval jsem se literatuře, ale hudba mi chy-
běla,” říká o důvodech vzniku kapely KOFE-IN. 
Kapelu založil s bratrem Petrem v roce 2006. „Chtěl 
jsem kapelu, která bude někam směřovat. Hle-
dal jsem muzikanty, kteří by chtěli tvrdě pracovat, 
kteří by hudbě chtěli dát něco ze sebe,” dodává. 
Dnes jsou v KOFE-IN zkušení a uznávaní muzikanti, 

jako Marek Hoblík, Jan Tengler, Zbyněk Raab a Petr 
Kunze. Všichni mají bohaté hudební zkušenosti 
a v minulosti se podíleli na výrazných hudebních 
projektech a spolupracích po celé republice.

Jak záměr dopadl? O klubové koncerty KOFE-IN je 
po celé republice velký zájem, a to i v Praze či Brně. 
Kapela má za sebou vystupování v kultovním lon-
dýnském klubu The Jamm, dostává pozvánky na 
velké festivaly, například Colours of Ostrava. Na 
Colours loni zanechala příznivý dojem, a tak jí pořa-
datelé pro letošní rok nabídli větší scénu. Recenzenti 
popisují KOFE-IN jako skupinu, která fúzuje více 
hudebních stylů (rock, drum’n’bass, electro, atd.) 
a jejíž koncerty jsou divoké, strhující. 

Nedávno s kapelou natočili videoklip k písni Sebe mi 
dej, který souvisí s vydáním debutové desky Osobní 
vesmír. Klip byl realizován za podpory Vachler Art 
Company a postprodukčního studia Avion, je to první 
český klip natočený kompletně ve 3D. „Celé se to 
natáčelo na zeleném klíčovacím pozadí a momen-
tálně se to programuje,” poznamenává Jan Kunze. 
V květnu zamíří klip do televizí. „Samotná deska 
Osobní vesmír je elektro-rocková, hodně nakopnutá, 
zvuk je přísný. Je to kombinace kytar a elektronic-
kých zvuků s českými texty,” popisuje album, jehož 
ukázky se dají najít například na www.myspace.com/
kofeinmusic. 

„Vždycky mě inspirovaly spíše temnější klubové 
kapely. The Doors, Filip Topol a Psí vojáci, Snea-
ker Pimps, IamX, NIN. Kapely, které našly výraznou 
tvář, vlastní vizi,” říká Jan Kunze. „KOFE-IN je rock 
and rollový cirkus. Nechci dávat lidem jen muziku. 
V klubu nebo na festivale má člověk dostat i vizu-
ální podněty, prostě plnou sadu, maximální zážitek,” 
vysvětluje. Podobně přistupuje k psaní poezie. Jeho 
druhá kniha Dekadent dezert pracuje s překroče-
ním žánru a provokuje. Jeho styl psaní je příběhový 
a směřuje ke zkratce. 

„Co je pro mě nejhorší? Nevadí mi pobuřující věci, 
vše, co člověka vyvede ze všednosti, je přínosné. 
Vadí mi, když jde člověk třeba na výstavu, kon-
cert, divadelní představení a odchází bez pocitu, 
bez emoce. Koncerty musí přenášet energii, vytrh-
nout člověka ze všedního rytmu. A ti lidé na pódiu 
jsou od toho, aby to udělali,” pokračuje. „Umění 
je stvořené, aby komunikovalo. Pokud nemá opo-
zit v publiku, tak není funkční. Vnímám to jako 
velký problém, umění je dnes staženo do galerií, 
do odborných časopisů, které čtou jen ti, kteří sami 
odbornou scénu vytváří. Mně tahle uzavřenost vadí,” 
říká.

„Existují pro mne pouze stezky srdce. Jen po tako-
vých cestuji. A projít je po celé délce je jedinou 
hodnotnou zkouškou, kterou znám. Tak po nich ces-
tuji a bez dechu se dívám,” cituje Carlose Casta-
nedu. „To jsou slova, která jsou mi blízká,” říká 
a přikyvuje. 

Muzice a literatuře dává hodně, ale nejsou to obory, 
které by jej živily. Je vystudovaný ekonom a dříve 
pracoval na projektech rozvojové pomoci v Iráku, 
Srbsku a jinde. Dnes pracuje jako kulturní drama-
turg v Opavské kulturní organizaci.

OSOBNOST

Jan Kunze

Foto: Jiří Štencek, Jan Šindler, archiv Jana Kunzeho
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Operní soubor Slezského di-
vadla bojoval již po deváté 

na Festivalu hudebních divadel 
v Praze. Nevedl si při tom vů-
bec špatně. Ve dvou z pěti kate-
gorií mu jen o vlásek uniklo prv-
ní místo.

Festival hudebních divadel se koná 
každé dva roky. Soubory si na něj 
vezou to nejlepší, co za tu dobu nastu-
dovaly. Za své výkony mohou získat 
prestižní ocenění – takzvané Libušky. 
Opavský soubor si přivezl krom stříbra 
v kategorii Cena diváků i druhé místo za 
mimořádnou interpretaci role. To v kon-
kurenci více než sta sólistů získal hostu-
jící Jakub Kettner za roli lorda Enrica. 

Devátý ročník Festivalu hudebních diva-
del Praha se konal od 21. února do 
17. března ve Stavovském divadle. „Do 
Prahy jsme jeli s představením Gae-
tana Donizettiho Lucie z Lammermo-
oru. Jsem šťastná, že jsme touto ope-
rou zaujali nejen porotu, ale i získali 
druhé místo v divácké anketě. První 
místo nám přitom uteklo opravdu o vlá-
sek,” konstatovala poradkyně šéfa 
opery Libuše Vondráčková. A proč je 
druhé místo takovým úspěchem? O pří-
zeň diváků se ucházelo devět operních 
scén z celé republiky, přičemž opavský 
soubor je ze všech nejmenší. „Musíte si 
uvědomit, že zatímco my máme čtrnáct 
sólistů, jinde jich mají třeba pětadvacet. 
Proto nás i to druhé místo moc těší,” 
dodala jedním dechem.

Soubory si letos mohly na soutěž při-
vézt jakoukoliv operu, kterou nastudo-
valy. „Dříve byla tendence, aby byl fes-
tival dramaturgicky zaměřen na jednu 
oblast. Letos jsme měli volnou ruku 
ve výběru hry. A proč jsme si vybrali 

právě dílo Gaetana Donizettiho? Náš šéf 
je sám Ital, takže více snad nemusím 
dodávat. Snad jen to, že nastudování 
této opery je velice náročné, sólisté 
musejí prokázat své technické i výra-
zové kvality. Dokonce se sami pořa-
datelé divili, že tak malé divadlo při-
chází s tak náročným kusem, protože 
to obvyklé rozhodně není. Přesto jsme 
dokázali, že na to máme,” pochvalovala 
si Libuše Vondráčková.

Těší se, že v roce 2011 pojede opět 
soubor do Prahy. Zda doveze nějakou tu 
Libušku, se teprve uvidí. „Letošní roč-
ník festivalu byl velice úspěšný v tom 
smyslu, že veškerá představení byla 
vyprodaná. Také jeho úroveň stoupá. 
Důležité je proto vybrat vhodný titul. 
Aby byl atraktivní pro diváky i porotu, 
aby se něčím odlišoval a upoutal pozor-
nost. Vyplatí se proto hledat titul velice 
pečlivě,” prozradila. 

Festival hudebních divadel je v republice 
jediný svého druhu. Divadla ho vítají, 
vždyť díky němu se mohou bezpro-
středně porovnat, podívat se na práci 

kolegů a mít elán a chuť do další práce. 
„V minulosti se nám podařilo něko-
lik cen získat. Doufám, že nám to zase 
někdy vyjde,” věří Libuše Vondráčková. 
Festivalu si cení i z dalších důvodů. 
O soubory je perfektně postaráno. „Cel-
kové zázemí pro účinkující je perfektní. 
Přitom se jedná o velké skupiny lidí. Jen 
my jezdíme třemi autobusy,” přiblížila. 

Opavská opera je nejmenší v České 
republice. Přesto je velice kvalitní. „Kvi-
tujeme především podporu města. Za 
poslední tři roky se situace velice zlep-
šila a město nás dotuje mnohem více, 
za což mu patří dík, stejně jako i vedení 
divadla v osobě pana ředitele Jindřicha 
Paskera a šéfa opery Damiana Binet-
tiho,” doplnila Libuše Vondráčková. 

Festival pořádala Jednota hudebního 
divadla ve spolupráci s Národním diva-
dlem. Záštitu převzala Livia Klau-
sová, ministr kultury Václav Jehlička 
a pražský primátor Pavel Bém. Festival 
dokonce patřil mezi oficiální doprovodné 
akce českého předsednictví v Radě 
Evropské unie.

Opavský operní sbor zazářil v Praze

a získal dvě stříbra

Slezské písně oslaví své jubileum výstavou v Opavě

V letošním roce uplyne sto let 
od prvního vydání básnic-

ké sbírky Petra Bezruče – Slez-
ských písní. Slezské muzeum při 
této příležitosti připravilo výsta-
vu všech vydání této knihy. 

Slezské písně jsou počtem více než 40 
jazyků nejpřekládanějším dílem české 
poezie. Návštěvníci mají příležitost 
zhlédnout vskutku ty nejstarší a nejza-
jímavější překlady na výstavě Sto let od 
prvního vydání Slezských písní v Památ-

níku Petra Bezruče, a to od 1. dubna do 
16. srpna.

„Edice Slezských písní se staly význam-
ným odrazem jejich společenské 
potřeby – z těch nejzajímavějších při-
pomeňme například česká vydání v Chi-
cagu v letech 1910 a 1911, pro česko-
slovenské legionáře v Jekatěrinburgu 
v roce 1918, pro povzbuzení čs. přísluš-
níků odboje v Londýně v roce 1944, Klí-
rovo vydání s ilustracemi Ferdiše Duši 
v Kladně v roce 1927 či Slezské písně 

přepsané A. Čermákovou slepeckým 
písmem v roce 1935,” zve na výstavu 
její kurátorka Alena Chudárková. 

O první vydání útlé knížky s tímto 
názvem se zasloužil především Voj-
těch Preissig, v jehož výtvarném prove-
dení vychází s vročením 1909 ve Spolku 
českých bibliofilů soubor pětačtyřiceti 
básní. Následujících šest básní Dodatků 
vydal Preissig sám. Brilantní grafické 
provedení a výzdoba staví toto první 
vydání mezi špičkové bibliofilské počiny.
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První část modernizace Domu umění skončila,

začíná období výstav
Ve čtvrtek 2. dubna se po tří-

měsíční odmlce opět otevírá 
Dům umění. Od začátku ledna do 
konce března proběhly v galerij-
ních prostorách rozsáhlé moder-
nizační práce, kterými Opavská 
kulturní organizace (OKO) vylep-
šila vybavení vnitřních prostor. 
Letošní výstavní sezonu zahá-
jí Slavné vily Moravskoslezského 
kraje a Poklady starého umění ze 
sbírky Galerie výtvarného umění 
v Ostravě.

Slavnostní znovuotevření modernizova-
ného Domu umění je spojeno s vernisáží 
obou výstav. Vernisáže jsou napláno-
vány na 2. dubna a začínají v 17 hodin. 

Jaké změny po rekonstrukci mohou oče-

kávat návštěvníci? V domě bylo instalo-
váno nové expoziční osvětlení a závěsný 
systém. „V oratoři byl díky nové klima-
tizační jednotce a kvalitnímu zabezpe-
čovacímu systému vytvořen prostor, ve 
kterém je od nynějška možné vysta-
vovat historicky cenná umělecká díla,” 
uvedla ředitelka OKO Irena Šindlerová. 
Rovněž byl posílen elektronický zabez-
pečovací systém.

Velkých změn doznaly i stěny Domu 
umění, jež jsou nyní čerstvě vymalo-
vány a po letech je tak obnovena jed-
nolitost stěn galerie, jež byla narušena 
častým sádrováním děr po hřebících 
a vrutech. Obnoven byl také refektář 
v přízemí Domu umění. „Po rekonstrukci 
podlahy, výmalbě a nátěrech topných 
těles se tento prosto nebývale rozjas-

nil,” podotkl kulturní dramaturg OKO Jan 
Kunze. Většinu prostředků na rekon-
strukci získalo OKO od Nadace ČEZ, 
zbývající část byla hrazena z městského 
rozpočtu. 

První výstava se věnuje architektonicky 
či historicky zajímavým vilám Moravsko-
slezského kraje. Výstavu obohatí ukázky 
historického nábytku, které poskytlo 
Slezské zemské muzeum. Druhá 
výstava je zaměřena na staré malby 
a grafiky ze sbírky ostravské galerie 
a nabízí díla od 16. až do konce 18. sto-
letí. „Edukační potenciál kolekce, která 
nemá v Moravskoslezském kraji obdoby, 
je veliký a nabízí možnost milého i po-
učného strávení času mezi díly starými 
i 500 let,” uvedl ředitel ostravské gale-
rie Jiří Jůza.

Otevření památníku v Hrabyni. Ve 
středu 29. dubna ve 12.30 hodin se 
uskuteční slavnostní otevření rekon-
struovaného Památníku II. světové 
války v Hrabyni. 
Otevírání Moravice. Pro vodáky 
máme dobrou zprávu – ve dnech 
18. a 19. dubna proběhne první 
sjezd, a tím také otevření řeky Mora-
vice. Více informací získáte na www.
svcopava.cz nebo u p. Beneše na 
e-mailu: voda@svcopava.cz. 
Jarní a velikonoční akce. Mateř-
ská škola křesťanská na Mnišské 
ulici pořádá v neděli 5. dubna od 9 do 
17 hodin Jarní tvořivé dílničky. Děti 
si mohou vyrobit jarní ozdoby či veli-
konoční kraslice a seznámit se s růz-
nými výtvarnými technikami. Ve 
čtvrtek 9. dubna od 8 do 16 hodin 
se můžete přijít podívat, jak proží-
vají obyčejný jarní den děti a učitelky 

v rodinné MŠ Heydukova v klidové 
čtvrti Kylešovského kopce. Veliko-
noční setkání u cimbálu s lido-
vou písní se uskuteční ve čtvrtek 
16. dubna v 18 hodin ve Sněmovním 
sále minoritského kláštera. 
O Velikonocích se v Opavě bude 
číst Bible. V tomto roce byl dokon-
čen historicky již devátý překlad 
kompletní Bible do českého jazyka. 
Cílem autorů nového překladu bylo 
navázat na krásu Bible kralické 
z roku 1613 a přitom podat co nej-
širšímu okruhu dnešních čtenářů 
moderní a srozumitelný text. Nový 
překlad bude předčítán na Hrnčíř-
ské ulici (naproti Labužníkovi) ve 
dnech 10.–11. dubna. U mikrofonu se 
vystřídají křesťané Opavy, významné 
osobnosti i kolemjdoucí.
Pravidelné výstupy na Hlásku 
v roce 2009. Městské informační 

centrum pro vás také v letošním 
roce připravilo pravidelné výstupy na 
městskou věž Hláska. Hláska bude 
otevřena každou druhou sobotu od 
11. dubna do 24. října, vždy od 10 
do 16 hodin. Kalendář výstupů na 
daný měsíc naleznete vždy v kul-
turním kalendáři a také v Městském 
informačním centru.

Den Země 2009. SEV 
Areka ZO ČSOP a Opavské 
zastupitelstvo dětí a mlá-
deže ve spolupráci s odbo-

rem životního prostředí magistrátu, 
Střediskem volného času v Opavě, 
dalšími organizacemi a odborníky při-
pravili letošní Den Země na téma 
„Ochrana přírody”. Doprovodné akce 
budou probíhat od 1. dubna a jejich 
výčet naleznete v kulturním kalendáři 
v rubrice Areky. Den Země vyvrcholí 
24. dubna od 9 hodin na Hor. náměstí.

K
R

Á
T

C
E

Horní náměstí ožilo velikonočním jarmarkem

Až do 11. dubna si můžete na 
Horním náměstí užít atmo-

sféry velikonočních trhů. Stánky 
jsou otevřeny od 9 do 18 hodin 
a najdete zde zboží nejen s veli-
konoční tématikou.

Na každý den je pro vás připraven 
bohatý kulturní program. Na pódiu 
vystoupí několik opavských pěveckých 
sborů, například Studánka, Pěvecké 
sdružení slezských učitelek, Pěvecký 
komorní sbor Slezské univerzity, Lusci-
nia, Pěvecký sbor při Církevní konzer-

vatoři, Cvrčci a Domino. Pokud máte 
radši dechovku či cimbál, tak vás potěší 
soubor lidových tanců Úsměv, Opavští 
hudci, Slezská kapela, Dechová hudba 
Opava či Cimbálová muzika při ZUŠ 
Opava. Nebude však chybět ani country 
či vystoupení hudebních skupin, jako je 
například Country, s.r.o., A. M. Úlet, NO 
TOTO či Wagon. 

V letošním roce jsme pro vás připravili 
novinku v podobě filmových projekcí, 
které se uskuteční po setmění vždy od 
19 hodin. Na středu 1. 4. je připravena 

filmová projekce Pat a Mat, ve čtvr-
tek 2. 4. Mamma Mia, v pátek 3. 4. to 
budou Sněženky a machři, ve čtvrtek 9. 
4. pro děti Mach a Šebestová a v pátek 
10. 4. film Obecná škola. Na poslední 
den trhů jsou pro děti připraveny dvě 
divadelní představení souboru Komedi-
anti na Káře. 

Velikonoční jarmark připravilo město 
ve spolupráci se společností Fest Pro-
motion. Program jarmarku naleznete 
v kulturním kalendáři a na www.kultur-
niopava.cz.
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OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel/fax 553 716 551
BRUNTÁL • Zámecké nám. 8 •  mobil 555 539 515

KRNOV • Soukenická 5 • mobil 739 572 726

www.1realitka.cz • e-mail: 1realitka@1realitka.cz

Aktuální nabídku najdete na www.1realitka.cz nebo v našich výlohách.

V Opavě jsme v realitách 1. Založeno v roce 1992.

Ing. Stanislava Veselá, Ing. Ondřej Veselý, J. Fischer, P. Lichá, 
J. Bezděk, K. Kmínková, M. Cimbálová, L. Horňáková

Největší nabídka • Nejnižší provize • Tradice • Profesionalita

 dvougener. RD dvougener. RD RD 5+1 1/2 RD 3+1 RD 5+1 1/2 RD 3+1RD 5+1 1/2 RD 3+1
4.280.000 Kč dohodou 1.890.000 Kč 1.640.000 Kč

 Opava Opava Suché Lazce OpavaOpava

 RD 4+1 zahrádka s chatkou zahrádka s chatkou komerční dům
 3.490.000 Kč 300.000 Kč 370.000 Kč 9.900.000 Kč300.000 Kč 370.000 Kč 9.900.000 Kč

 Hradec nad/Mor. Opava Opava OpavaOpava Opava Opava

SC
 8

17
24

/4

*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
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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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mezi Vámi a sluncem
Výrobce značkové stínící techniky

NE!
zboží od neznámých 
výrobců!

Žádejte      
žaluzie

Nabízíme kompletní dodávky stínící techniky, garážových 
vrat a eurooken (komponenty a servis zajišťován).

Záruka 3 roky!!!

Vzorková prodejna:

Opava, Bílovecká 2411/1, tel. 553 685 254, opava@isotra.cz, www.isotra.cz

Volejte ZDARMA 800 100 009
PŘIJEDEME K VÁM 

www.rkkoruna.cz

((
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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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S námi vidíte 
do budoucnosti!

Termínovaný vklad TOP JISTOTA
s akční úrokovou sazbou

* Uvedená úroková sazba je platná pro vklady již od 30.000,- Kč. Oberbank AG si vyhrazuje 
právo měnit v průběhu kampaně nabízenou úrokovou sazbu v závislosti na vývoji peněžního 
trhu či jiných skutečností rozhodných při tvorbě této nabídky. Oberbank AG však není 
oprávněna tímto způsobem měnit úrokovou sazbu ve smlouvách uzavřených již v době 
trvání kampaně.

Pojištění vkladů dle rakouské legislativy!

www.oberbank.cz

3,40 % p.a. při splatnosti 3 roky *
nebo

3,20 % p.a. při splatnosti 2 roky *

 garantovaná výše výnosu po celou dobu trvání vkladu

 jistota pro vaše vklady na vámi určenou dobu

 založení, vedení i zrušení účtu zdarma

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

GET REAL.

Užijte si barevné jaro s edicí Color Line pro modely Spark a Aveo. Víme, že 
je těžké tomu uvěřit, ale na nákup nového Sparku vám bude opravdu stačit 
pouhých 139 900 Kč*. Připravili jsme i další zvýhodnění na vozy Chevrolet při 
využití Chevrolet Finance.

5LET
Z á r u k a
NEBO 120.000 KM

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

Spark od 139 900 Kč*
V autosalonu Schromm v dubnu 
navíc autoradio s MP3 zdarma.

Aveo 4dv. od 169 900 Kč*
V autosalonu Schromm v dubnu 

navíc navigace zdarma. 

Naše ceny budete milovat!
Má mě rád? Nemá mě rád? Má mě rád!

a nás taky! ke každému vozu zakoupenému 
v dubnu dostanete dárek!

milovat!
ému 

C
O L O R  L I N E

Spark – kombinovaná spotřeba 5,2-5,7 l/100 km, emise CO
2
 123 -135 g/km. Aveo 4dv. – kombinovaná spotřeba 6,4-7,0 l/100 km, emise 

CO
2
 152-168 g/km. *Cena platí v případě využití Chevrolet Finance.

2591_ColorLine_Ad_CZ_Schromm_91x131.indd 1 26.3.2009 16:25:24
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 4. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č 
  2. 4. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 9 – Č
  3. 4. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 3 – B
  4. 4. 19.00 TESTOSTERON mimo – Č
  5. 4. 14.00 PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
 16.00 Hostuje Divadlo Krapet Praha. Pohádka 

s milými písničkami Z. Svěráka. mimo – P
 6. 4. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. H – B
 7. 4. 10.00 JAK SE VÁM LÍBÍ uz. předst. – Č
 7. 4. 19.00  CARSKÁ NEVĚSTA

V ruském originále s českými titulky. sk. 5 – O
 8. 4. 10.00 MY FAIR LADY školy – M
14. 4. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 1 – Č 
15. 4. 19.00 HAMLET sk. 2 – Č
16. 4. 18.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. S – Č
17. 4. 10.00 ROMEO A JULIE školy – Č
18. 4. 10.00 BOCCACCIO sk. D – OP
19. 4. 19.00 BOCCACCIO. Premiéra. sk. P – OP 
20. 4. 10.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ uz. předst. – Č
20. 4. 18.00 HAMLET sk. O – Č
21. 4. 10.00 ROMEO A JULIE uz. předst. – Č
21. 4. 19.00 BOCCACCIO sk. 1 – OP
22. 4. 19.00 ČERNÁ DÍRA

Hostuje Dejvické divadlo Praha. mimo 
23. 4. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 6 – O
24. 4. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 4 – O
25. 4. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 7 – B
26. 4. 19.00 NABUCCO

Hostuje Slaska opera Bytom, Polsko. mimo 
27. 4. 10.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ školy – Č 
28. 4. 10.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ školy – Č
28. 4. 19.00 HAMLET sk. 5 – Č
29. 4. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. M – B

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, B = balet

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
  1. 4. 19.00 RECITÁL VÍTĚZE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MLA-

DÝCH VARHANÍKŮ OPAVA 2006. Účinkuje Arnfinn 
Tobiassen (Norsko). V programu zazní díla J. S. Bacha, 
M. Dupré, A. Hollinse, F. Mendelssohna a R. Schu-
manna. 7. abonentní koncert SMO a Talentu. Konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie.

14. 4. 19.00 Z POKLADNICE HUDBY 18. A 19. STOLETÍ. Účin-
kují: Christian Serazzi – viola (Itálie), Igor Františák – 
klarinet, Ivo Kahánek – klavír. V programu zazní díla: 
W. A. Mozarta, J. Brahmse, R. Schumanna a M. Bru-
cha. 8. abonentní koncert SMO a Talentu. Sněmovní 
sál minoritského kláštera.

VÝSTAVY SMO
SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE poprvé pohromadě. 
O jedinečné tváři moderní architektury v obrazech, fotografiích, plánech, 
modelech a v příbězích o architektech, stavebnících, stavitelích... Pořádá 
OKO při příležitosti znovuotevření modernizovaného Domu umění. Pod 
záštitou hejtmana MSK J. Palase a primátora SMO Z. Stanjury. Info: www.
oko-opava.cz, www.slavnevily.cz. Dům umění. Zahájení výstavy 2. 4. v 17 
h., vystoupí kytarové duo J. Kyjovský a B. Martinek. 3.–30. 4.
POKLADY STARÉHO UMĚNÍ – ze sbírky Galerie výtvarného umění v Os-
travě. První z cyklu výstav představující díla z ostravských sbírek výtvar-
ného umění. Pořádá OKO při příležitosti znovuotevření modernizovaného 
Domu umění. Info: www.oko-opava.cz, www.gvuostrava.cz. Oratoř Domu 
umění. Zahájení výstavy 2. 4. v 17 h., vystoupí kytarové duo J. Kyjovský 
a B. Martinek. 3. 4.–26. 6.

13. DALŠÍ BŘEHY, 15.–27. 4.
FESTIVAL DIVADLA, FILMU, HUDBY A POEZIE
„Snílci: společnost s ručením omezeným”.
Program festivalu Další břehy naleznete na straně 9.

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.
11. 4. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 6. 4. v MIC
25. 4. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 20. 4. v MIC

VELIKONOČNÍ JARMARK, 30. 3.–11. 4.
Horní náměstí
 1. 4. 17.00 OPAVŠTÍ HUDCI – cimbálová muzika
 19.00 PAT A MAT – filmová projekce
 2. 4. 17.00 COUNTRY S. R. O. – hudební skupina
 19.00 MAMMA MIA – filmová projekce
 3. 4. 17.00 PĚVECKÝ SBOR LUSCINIA
 19.00 SNĚŽENKY A MACHŘI – filmová projekce 
 4. 4. 14.00 DECHOVÁ HUDBA OPAVA

 5. 4. 14.00 A. M. ÚLET – hudební skupina
 16.00 NO TOTO – hudební skupina
 6. 4. 15.30 PĚVECKÝ SBOR PŘI CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘI
 17.00 SLEZSKÁ KAPELA OPAVA
 7. 4. 15.30 ÚSMĚV – soubor lidových tanců
 17.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA PŘI ZUŠ OPAVA
 8. 4. 15.30 CVRČCI – pěvecký sbor
 17.00 DOMINO – pěvecký sbor
 9. 4. 16.30 COUNTRY S. R. O. – hudební skupina
 19.00 MACH A ŠEBESTOVÁ – filmová projekce
10. 4. 16.30 WAGON – hudební skupina
 19.00 OBECNÁ ŠKOLA – filmová projekce
11. 4. 14.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE – PRINC BAJAJA
 15.30 KOMEDIANTI NA KÁŘE – ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA

FESTIVAL JEDEN SVĚT, 30. 3.–3. 4.
Loutkové divadlo. Festival dokumentárních filmů o lidských právech pořá-
daný společností Člověk v tísni, o. p. s., a Institutem tvůrčí fotogra-
fie FPF Slezské univerzity v Opavě, Opavským filmovým klubem, o. s., 
pod záštitou primátora statutárního města Opavy Zbyňka Stanjury a rek-
tora Slezské univerzity v Opavě Rudolfa Žáčka. Info: J. Siostrzonek, tel.: 
776 185 199, jiri.sio@post.cz.
 1. 4. 16.00 JDEME DÁL (Germany, 1999, 108 min.)
  PRÁZDNINY LIU FEJ (Čína, 2007, 15 min.)
  BAR NA VICTORIA STATION (Poland, 2003, 56 min.)
  OTROCI (Sweden, Denmark, Norway, 2008, 15 min.)
  Z LÁSKY K VODĚ (USA, 2008, 93 min.)
 2. 4. 16.00 MAME NGOR – kluk ze skládky (Itálie, 2008, 15 min.)
  KVĚTINOVÝ MOST (Romania, Germany, 2008, 87 min.)
  BARMSKÝ VJ (Norway, Sweden, Denmark, UK, 2008, 

86 min.)
  LÉTAJÍCÍ DRACI (Poland, 2008, 79 min.)
  ZAHNAT ĎÁBLA DO PEKLA (USA, 2008, 72 min.)

KINO MÍR
  2. 4. a 3. 4. 18.00 PEKLO S PRINCEZNOU – nová česká pohádka
  4. 4. 16.00 a 18.00 PEKLO S PRINCEZNOU
  5. 4. 16.00 PEKLO S PRINCEZNOU
  2. 4. a 3. 4. 20.00 PO PŘEČTENÍ SPALTE – černá komedie USA
  4. 4. 20.00 ANGLICKÉ JAHODY – historický psychologický 

film ČR
  5. 4. 18.00 ANGLICKÉ JAHODY
  6. 4.  20.00 VÝMĚNA – psychologické krimi USA
  7. 4. a 8. 4. 18.00 VÝMĚNA
  9. 4.–11. 4. 20.00 OCAS JEŠTĚRKY – drama ČR
12. 4. 18.00  OCAS JEŠTĚRKY
  9. 4.–11. 4. 18.00 MADAGASKAR – animovaná komedie USA
12. 4. a 13. 4. 16.00 MADAGASKAR
13. 4.–15. 4. 18.00 KAMARÁDOVA HOLKA– romantická komedie USA
16. 4. 20.00 CINKA PANNA – DÍVKA S DAREM OD BOHA – 

hudební film ČR, Slovensko
17. 4. 19.00 CINKA PANNA – DÍVKA S DAREM OD BOHA 
19. 4. 18.00 CINKA PANNA – DÍVKA S DAREM OD BOHA 
20. 4. 20.00 MILK – drama USA
21. 4. 17.30 a 20.00 MILK
24. 4. a 25. 4. 20.00 DENÍK NYMFOMANKY – erotické drama USA
24. 4. 18.00 CESTA NA MĚSÍC 3D – animovaný rodinný film 

USA
25. 4. 16.00 a 18.00 CESTA NA MĚSÍC 3D
28. 4. a 29. 4. 18.00 POHÁDKY NA DOBROU NOC – rodinná kome-

die USA 
30. 4.–3. 5. 19.00 EL PASO – drama ČR
PROGRAM OPAVSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
  6. 4. 18.00 REQUIEM ZA SEN (USA, 2000, režie Darren Aronof-

sky). Neúprosně temná vize, na niž je stejně obtížné 
se dívat, jako od ní odvrátit zrak. Režisér filmu vnesl 
do drogové problematiky nový druh naléhavosti.

16. 4. 18.00 NAUKA O SNECH (Francie 2006, režie Michel Gon-
dry). Neuvěřitelný výlet do říše snů a divů s Gaelem 
G. Bernalem v hlavní roli. 

20. 4. 18.00 OBČAN PES (Thajsko, 2004, režie Wisit Sasanati-
enga). Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou 
romantiky. Divácký hit MFF v Karlových Varech. 

23. 4. 18.00 SKAFANDR A MOTÝL (Francie, USA, 2007, režie 
Julian Schnabel). Dojemný, ale i humorný snímek 
o vůli, touze něco dokázat a sebereflexi muže, který se 
stal vězněm ve vlastním těle. Film oceněný na mnoha 
světových festivalech! 

27. 4. 18.00 PAŘÍŽI, MILUJI TĚ (Francie, Lichtenštejnsko, Švý-
carsko, režie – 21 režisérů). Kolektivní film s podtitu-
lem Malé pařížské romance je osobitým mezinárodním 
projektem, zachycujícím v kratičkých epizodách atmo-
sféru současné francouzské metropole.

VÝSTAVY
KRESBY, MALBY, LOUTKY, KERAMIKA, DESIGN. (j) ELITA – absolventi 
Střední průmyslové a umělecké školy v Opavě – D. Velcovský, H. Hader-
ková, I. Patáková, J. Politzer, K. Pechácková, M. Pospíšilová, M. Polášková, 
S. Freundová, T. Indrák, V. Bechynský, Z. Švecová. Potrvá do 30. 4. Verni-
sáž 2. 4. v 17 h. Galerie Librex.
JÁ A MŮJ SVĚT – 5. ročník výstavy práce dětí ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ Olo-
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moucká, ZŠ Havlíčkova a ZŠ pro TP Dostojevského a hostující ZŠ pre žia-
kov so zrakovým postižením z Levoče. Výtvarné centrum OPTYS, Masarykova 
třída. 21.–23. 4., 9–17 h., 24. 4., 9–14 h. Út–Čt: dopoledne můžete zhlédnout 
práci s hlínou s prvky Axmanovy techniky – předvedou žáci ZŠ Havlíčkova.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
EXPOZICE II. SVĚTOVÉ VÁLKY. Hrabyně – Památník II. světové války. 
Slavnostní otevření rekonstruovaného památníku 29. 4. ve 12.30 h. Info: 
553 775 091.
AMONITI – ozdoby i dravci dávno zaniklých moří. Komentovaná prohlídka 
s autorem výstavy M. Hanáčkem 16. 4. a 5. 5. v 17 h. Výstavní budova 
SZM, Komenského 10. Od 19. 3.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavilon AND.
DENDROLOGICKÁ ZAJÍMAVOST – WOLLEMIA NOBILIS – nejstarší 
žijící fosilie světa. Arboretum Nový Dvůr – skleníky. 
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V EVROPĚ. Evropská dimenze dendrologických 
sbírek SZM. Výstava v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Výstavní síň AND. 
OPAVA V PROMĚNÁCH ČASU. Výstavní budova SZM, Komenského 10. 
Do 19. 4.
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPOZI-
TÁŘŮ – KSUKOL – unikátní vymírající poloopice z Madagaskaru. Výstavní 
budova SZM, Komenského 10. Do 30. 4.
KRÁSA, KTERÁ HŘEJE. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska. 
Výstavní budova SZM, Komenského 10. Od 30. 4.
STO LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ SLEZSKÝCH PÍSNÍ. Památník P. Bez-
ruče, Ostrožná 35. Od 1. 4.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
FRANZ GOËSS – 40 LET OD PRAŽSKÉHO JARA. Výstava dokumentár-
ních fotografií rakouského reportéra, korespondenta francouzského časo-
pisu Paris Match. Prostory Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty, Masarykova 37, 3. poschodí. Do 10. 4.
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Ruská knihovna, Olbrichova 25
14. 4.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Současná ruská hudba. 

Přednáší N. Orkina, tlumočí A. Hrabětová. 
28. 4. 16.00 O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruská kuchyně. Přednáší 

N. Orkina, tlumočí A. Hrabětová. 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU, aula, Na Rybníčku 1
 2. 4. 15.45 ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ ZE SOUČASNÝCH I HISTORIC-

KÝCH PERSPEKTIV. Přednáší I. Hendrych. 
 9. 4. 15.45 VÝŽIVA SENIORŮ. Přednáší Š. Čížková. 
16. 4. 15.45 VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLAT-

NĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH. Přednáší M. Kolaří-
ková. 

23. 4.  15.45 SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍ PRÁCI 
A JEHO VYUŽITÍ V PRÁCI S RODINOU. Přednáší B. 
Durčáková. 

30. 4. 15.45 MODERNÍ ZPŮSOBY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. 
Přednáší K. Janiš ml.

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
14. 4. 17.00 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
21. 4. 14.00  PRINCIPY KRIZOVÉ INTERVENCE
CELODENNÍ KURZY
  1. 4.   8.15 VYUŽITÍ TECHNIK ASERTIVITY V PRAXI
  3. 4.   8.15 PREVENCE SYNDROMU CAN – SYNDROMU TÝRA-

NÉHO A ZNEUŽÍVANÉHO DÍTĚTE
10. 4.   8.15 PREVENCE INFEKČNÍCH CHOROB
10. 4.  8.15 SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PRO-

BAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBOU
15. 4.  8.15 MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007
16. 4.  8.15 MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007
17. 4.  8.15 ZÁVISLOSTI
21. 4.  8.15 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE ZDRAVOTNÍMI 

POJIŠŤOVNAMI PRO LÉKAŘE 
23. 4.  8.15 PREZENTACE VÝUKY V MICROSOFT OFFICE 

POWER POINT

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  4. 4.–5. 4.   OTEVÍRÁNÍ OSTRAVICE. Info: voda@svcopava.cz, 

www.svcopava.cz, p. Beneš.
  5., 19., 26. 4.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO.
 9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim 
 15.00–17.00 přinést i něco na zub. SVČ Husova.
11. 4.  MEATFLY DH CUP 2009. Závod ve sjezdu na hor-

ských kolech. Hradec nad Moravicí – Kalvárie, trénink 
v 9 h., závod v 11 h., info: 553 623 276, p. Kaděrka.

18. 4. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT S „P” A „R” 
bylo nebylo..., snad by se vám líbilo, projít s námi ces-
tou krátkou s abecedou za pohádkou... Zábavné odpo-
ledne pro rodiče s dětmi. Info: 553 712 821, esteti-
ka@svcopava.cz, pí. Montagová. SVČ Jaselská.

18. 4.  9.00 DIABOLKA 2009 – s podporou MM Opava se usku-
teční 3. kolo střelecké soutěže pro neorganizované děti 

od 10 do 16 let ve střelbě ze vzduchové pistole, které 
se koná na střelnici SVČ, Husova 17. Info: p. Kalav-
ský, 553 623 276, husova.otp@svcopava.cz.

18. 4.   8.30 SOUTĚŽ CHOVATELSKÉ DOVEDNOSTI MLÁDEŽE. 
Odborná soutěž pro předem přihlášené mladé chova-
tele. SVČ Husova 17.

18. 4.–19. 4.  OTEVÍRÁNÍ MORAVICE. Info: voda@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz, p. Beneš. 

25. 4.  ZAHRADA PLNÁ MLÁĎÁTEK. Tradiční akce pro
 9.00–13.00 veřejnost v prostorách zahrady a MINIZOO (SVČ 

Husova 17). Přijďte se podívat na zvířata a také se 
pobavit při různých hrách.

27. 4., 28. 4.  ZAHRADA PLNÁ MLÁĎÁTEK. Tradiční oslava 
 9.00–15.00 Dne Země nejen pro školy v prostorách zahrady a MI-

NIZOO (SVČ Husova 17). Přijďte se podívat na zvířata 
a také se pobavit při různých hrách.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, lout-
kovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  3. 4. 17.00 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Finále regionální pře-

hlídky dětských lidových zpěváků.
  9., 16., 30. 4. 19.00 DO ŽNÍ... DS Siesta LD SVČ. Lyricko-hororový 

příběh se zpěvy a tanci z vesnického prostředí.
  5. 4. 10.00 a 16.00 HROMBABA. Divadlo Tramtárie Olomouc. Pro 

děti od 3 let.
12. 4. 10.00 a 16.00 ČAROVÁNÍ Z BEDNY ANEB O ČERVENÉ KAR-

KULCE. DDS Rarášci LD SVČ. Veselá pohádka 
pro celou rodinu. Vítězné představení okresního 
kola Dětské scény 2008.

19. 4. 10.00 a 16.00 POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU. Divadélko pro 
školy Hradec Králové. Kombinované loutkohe-
recké představení. Pro děti od 3 let.

26. 4. 10.00 a 16.00 POHÁDKY PRO MEDVÍDKA PÚ. DS Sáček LD 
SVČ. Premiéra divadelního zpracování klasických 
příběhů Medvídka PÚ. Pro děti od 4 let.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, www.zusvkopava.cz
  3. 4. 19.00 PŘÁTELSKÝ JARNÍ VEČÍREK. Kulturní program, hudba, 

tanec, tombola, hraje skupina Klasik. KD Na Rybníčku 43.
17. 4. 19.00 SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO. Představení žáků lite-

rárně-dramatického oboru ZUŠ ze třídy D. Pivovarči. 
Loutkové divadlo.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, 
www.konzervator.cz
  7. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – Z. Kroutil – klavír, F. 

Hlavinka – zpěv. Koncertní aula Církevní konzervatoře, 
Beethovenova 1.

21. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – P. Kubenková – varhany, 
J. Foltýn – varhany. Městský dům kultury Petra Bezruče.

28. 4. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – E. Plisková – klavír, M. 
Trnková – řízení sboru. Koncertní aula Církevní konzer-
vatoře, Beethovenova 1.

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – bar 
vinárny, Sluna.
  2. 4.  20.00 TRIO EMIL VYKLICKÝ. E. Vyklický – piano, F. Uhlíř – 

kontrabas, L. Tropp – bicí.
  8. 4.  20.00 JANA KOUBKOVÁ KVARTET s novým programem
18. 4. 20.00 OLDIES PARTY s kapelou Orient Express
22. 4. 20.00 LUBOŠ POSPÍŠIL – BAND
23. 4. 20.00 LUBOŠ ANDRŠT – BLUES BAND
OLDIES DISKOTÉKY – každý páteční večer

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, www.cafe-evzen.cz
  4. 4.  HUDEBNÍ VEČÍREK – hity na přání
10. 4.  KOFE-IN – křest debutového alba „Osobní vesmír” + 

after party „elektrický večírek”
16. 4.  ZVA BAND – vynikající slovenská skupina, nahrála 

hudbu k filmu Alice Nellis – Tajnosti
23. 4.  VOCAL ABSOLUT – vokální dívčí skupina
JAZZÍČEK DO OUŠKA – každou středu v podání M. Vilče – piano, M. 
Kubáče – sax, T. Fajkuse – bass a jejich hostů

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  1., 8., 15.,  20.00 STUDENTSKÝ JUKEBOX
22., 29. 4.   + Dj Juanito
  3. 4. 20.00 REGGAE NIGHT VOL. 11 – Djz Hagi a Derek
  4. 4. 20.00 ROCK’N’ROLLOVÝ MINI PLES – Dj Pavel
10. 4. a 11. 4. 20.00 LEGAL FEST – tradiční hudební festival mladých 

opavských kapel
17. 4. 21.00 KONCERT KAPEL LONGITAL A LEALOO – kon-

cert zvukových snivců. Festival Další břehy. 



21

Hláska •••••••

18. 4. 20.00 RETRO AND OLDIES MUSIC – Dj Matty
24. 4. 20.00 DRUM’N’NOIZE – Dj Djeezzy

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
10. 4. 17.00 BLUDNÉ CESTY ZA ŠTĚSTÍM – přednáška, L. Švihá-

lek, autor knihy Důvěřuj životu
11. 4.  15.00 VELIKONOČNÍ RODINNÁ BOHOSLUŽBA 
28. 4. 17.30 ELIXÍR ŽIVOTA ANEB ČÍM VODA DOKÁŽE PŘEKVA-

PIT – přednáší J. Mikšíková. Součástí je promítání krát-
kého filmu J. Gilla Píseň o řece Opavě – 1. díl Tři sestry. 

STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
29. 4.  18.00 DUBNOVÉ SETKÁNÍ
KLUB PATHFINDER, ODDÍL 118 OPAVA
22. 4.   HRAJEME SI NA ZEMI – Den Země v parku 
 9.00–16.00 Na Rybníčku. Akce pro opavské školy, školky a ve-

řejnost ve spolupráci s humanitární organizací ADRA 
a klubem zdraví.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, arekaopava@se-
znam.cz, www.arekaopava.cz
  1. 4.  8.00 ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

DĚTÍ A MLÁDEŽE. Setkání s hosty na téma 
„Ochrana přírody”. Zasedací místnost rady města 
na Hlásce. 

  4. 4.  9.00–16.00 JARNÍ VÝROBKOVÁNÍ, NEJEN VELIKONOČNÍ. 
Jen pro předem přihlášené.

  6. 4. 18.00 VELIKONOČNÍ VAZBY A JINÉ DEKORACE ve 
spolupráci s E. Hartmannovou na téma: proutěná 
koule k zavěšení, velikonoční věnec na dveře. 
Flori květiny, jen pro předem přihlášené.

16. 4. a 17. 4.   BURZA MATERIÁLŮ A METODIK 
 9.30–16.00 pro pedagogy
18. 4.  9.00–16.00 KERAMICKÉ DOVÁDĚNÍ, jen pro předem při-

hlášené
23. 4.  9.00 DEN ZEMĚ „OCHRANA PŘÍRODY” 2009 pro 

MŠ, 1. a 2. tř., pro předem přihlášené
24. 4.  9.00 DEN ZEMĚ „OCHRANA PŘÍRODY” 2009 pro 

veřejnost a ZŠ. Horní náměstí.
27. 4.  9.00 DĚTSKÉ SLYŠENÍ s možností prezentace akti-

vit v oblasti EVVO MŠ, ZŠ a SŠ. Aula Masarykovy 
střední zemědělské školy.

EUROTOPIA OPAVA, o. p. s.
Hradecká 16, Opava, tel.: 774 883 619, jana.chmelarova@eurotopia.cz, 
www.opava.eurotopia.cz
  8. 4.  9.00–12.00 TANEČNÍ PŘEHLÍDKA. KD Na Rybníčku.
  9. 4. 15.00–18.00 VELIKONOČNÍ HRÁTKY V KLUBU
10. 4. 10.00–16.00 VELIKONOČNÍ TURNAJ, čajovna
18. 4.  HRAD SOVINEC. Výlet pro rodiče s dětmi, při-

hlášky v klubu.
24. 4.  DEN S NÍZKOPRAHOVÝM KLUBEM. Bližší infor-

mace v klubu.

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, duhovykocour@holos.cz.
16. 4.  18.00 KARMICKÁ PARTNERSTVÍ – o tom, proč jsme a ne-

jsme spolu. Přednáší J. a Z. Nesvadbovi
23. 4. 18.00 KARMA V NÁS – přednáší J. a Z. Nesvadbovi 
HOLOS CENTRUM
  4. 4.–5. 4.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního traumatu 

na náš život. Grofovy matrice. Zážitkový seminář 
v rámci transpersonální psychologie, vede M. Hrabá-
nek, žák profesora Grofa. Střední zdravotnická škola.

18. 4.  OTEVÍRÁNÍ ŘEKY – setkání přátel a příznivců OS 
HOLOS na tradiční akci sjíždění Moravice na lodích, 
opékání buřtů, turistický klub

24. 4.–26. 4.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ VE VODĚ –v rámci 
transpersonální psychologie, vede M. Hrabánek, žák 
profesora Grofa. Moravskoslezské sanatorium Metylo-
vice – Frýdlant nad Ostravicí. Uzávěrka 21. 4.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, Opava, tel.: 603 284 737, tvo-
rivadilna@holos.cz
16. 4. 18.00 HRÁTKY S DRÁTKY. Výroba drátovaných maličkostí – 

motýl, ryba.
23. 4.  18.00 KORÁLKOVÁNÍ. Ketlování, drátěné šperky.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU – příjem nových členů vždy v po, 
čt, pá od 15.30 h. na Střední zdravotnické škole, Dvořákovy sady 2. 

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo e-mailem
  7. 4. 17.30 STROM ŽIVOTA – přednáška s meditací a tvorbou 

koláže svého osobního stromu

16. 4. 18.00 EVEREST ZE DVOU STRAN – cestovatelská přednáška
21. 4. 17.30 RODINNÁ KARMA – přednáška s meditací 
28. 4. 17.30 ZÁMĚR VESMÍRU PRO RODINU – formou konstelace 

se dozvíte, jak má vypadat vaše rodina

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
  8. 4. 14.00 DIABETES A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – před-

náška. Liptovská 21.
  9. 4. 15.00 RELAXAČNÍ HRÁTKY S HUDBOU – úvodní setkání. 

Liptovská 21.
  9. 4.–12. 4.  VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ dětí s diabetem. TZ Pstruží, 

Frýdlant.
11. 4.   TURNAJ V ŠACHU. 
 9.00–11.00 Klubovna SZdP, Liptovská 21.
15. 4. 10.00 TURNAJ V ŠIPKÁCH. Klubovna SZdP, Liptovská 21.
24. 4. 16.00 SPOLEČENSKÝ VEČER. ZP Otice.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  7. 4. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna pro 

kojící matky
  7. 4. 15.00–18.00 ÚTERNÍ ODPOLEDNE – POHÁDKA v 16 h.
  8. 4. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ, ve 12 h. vázání šátků
ZÁPIS 8. 4. – Hory s B. C. Kačkou, pobyt na horách plný cvičení a pla-
vání, tel. 723 848 320 
KLUB DVOJČÁTEK – registrace na květnová setkání

KURZY
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL přijímá přihlášky do kurzů spo-
lečenských tanců a výchovy pro mládež – zahájení v září, od října také 
kurzy pro dospělé. Info: 603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY. 9. 4. v 16.30 h., LRC Englišova 526. Výži-
vové poradenství, cvičení pod vedením fyzioterapeuta, akupunktura, účast 
psychologa. Nutná rezervace předem, tel.: 732 257 634, pí Šenková.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, přednášky, 
nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 22. 4., 15.30–18 h. – zápis.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. Tel.: 723 391 163. MC 
Oasa, Válečkova 16. 8. 4. v 15.45 h.
VÝROBA DROBNÝCH ŠPERKŮ S FIMA – 29. 4., 15–18 h., Výtvarné cen-
trum Optys, Papírnictví U Zavřené brány, Masarykova 36. Práce s touto 
hmotou, jednoduchá výroba šperku, magnetu, přívěsku na klíče atd. Info: 
553 615 703, 606 577 136.
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ. Každý čt: 17–19 h., Ne: 
13–15 h. Pořádá Základní kynologická organizace, Městské sady. Info: 
pí. Masná, 606 252 743. 
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, info@abe-
ceda.org, www.abeceda.org. 20.–24. 4. Týdenní intenzivní kurz angličtiny. 
9.–10. 4. 2denní intenzivní jazykový kurz. 16. 2.–30. 6. probíhají odpo-
lední intenzivní kurzy angličtiny, odpolední jazykové kurzy, kurzy angličtiny 
pro děti od 3 let, mladší a starší školáky, náctileté. Dále kurzy pro veřej-
nost i pro firmy podle individuálních požadavků.
PLENER – KRESBA NA OSTROVĚ ISCHIA. Itálie 28. 5.–6. 6. Plener pod 
odborným vedením akademické malířky Mimozy Botsin. Je vhodné i pro 
naprosté začátečníky. Organizuje Galerie U Jakoba a Atelier Malba. Info: 
604 244 364, Galerie U Jakoba.
SHAPESHIFT DANCE – cesta tancem ke zdraví a celistvosti. Zahajovací 
hodina 16. 4. v 17 h., malý sál minoritského kláštera. Info: 728 303 687, 
Milada.
KURZ MODELINGU. Výuka chůze, pózování, focení, líčení, přednášky... 
Zrcadlový sál Mendelova gymnázia, každé út v 15.30 h. Info: info.leni.bur-
dova@tiscali.cz, informarlenmodels@seznam.cz, 602 722 324, www.mar-
lenmodels.cz. 14. 4.–16. 6.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  1. 4. 16.00 JAK POMÁHÁ VÍRA V PÉČI O DUŠEVNĚ 

NEMOCNÉ. Pořádá ANIMA VIVA o. s. Klub rodičů v ka-
várně ANIMKA, Liptovská 21. Přednáší p. Košťál.

  2. 4. 17.15 ENERGOŠOU – energetické prožitkové cvičení pro 
zdraví, relaxaci, zábavu, radost. Přednáška J. Červi-
enky, zakladatele Bioakademie věku vodnáře Olomouc. 
Info: 607 149 628, P. Stiborová, info@energoweb.cz. 
Minoritský klášter, malý sál.

  9. 4.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog 
 8.00–15.00 E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékařská 

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

  9. 4. a 29. 4.  ČÍNSKÁ A TIBETSKÁ MEDICÍNA „TIENS”. 
 17.30 Přednáška o základních principech tradiční čínské 

medicíny, energetickém kruhu života a vlivu pěti ele-
mentů na zdraví každého z nás. Info: 776 699 859, 
tiens.cs@seznam.cz. Vinárna U Přemka, Pekařská 12.

  9. 4. 19.00 POHLED DO VĚČNOSTI – Co se s námi stane, 
když zemřeme? Příběh nevěřícího člověka, který po 
nehodě prošel klinickou smrtí. Promítání DVD 90 min. 
Křesťanské Centrum Cesarea, Olomoucká 24. Info: 
777 821 514, cesarea@cesarea.cz.

16. 4. 16.30 CESTOVÁNÍ PO NEPÁLU – příroda, lidé, kultura 
s projekcí fotografií B. Pustky. Učebna ekologické 
výchovy Natury Opava, Masarykova 39, 1. poschodí.

17. 4. 17.00 PARTNERSKÉ VZTAHY – co vysíláme, to dostáváme. 
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Možnosti kineziologie, praktická ukázka odblokování. 
Přednáší T. a K. Gřeškovi. Minoritský klášter, malý 
sál. Info: 731 653 467, www.facilitace.com. Pořádá 
Eduway – cesta osobního rozvoje.

17. 4. 19.00 PUTOVÁNÍ NORSKEM. Přednáší P. Láznička. Pořádá 
Česká křesťanská akademie MS Opava a Orel jednota 
Slavkov. Orlovna Slavkov.

20. 4. 15.00 BESEDA S LIBUŠÍ VONDRÁČKOVOU – korepeti-
torkou Slezského divadla. Klub důchodců, Masaryko-
va 25. Pořádá StOpa.

20. 4. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ BRUNA 
GRÖNINGA. Mendelovo gymnázium, Komenského 5 
(vstup přes dvůr vpravo). Noví zájemci se přihlásí na 
tel.: 732 518 025, 553 734 117. Pořádá Kruh přátel 
Bruno Gröninga, Společenství Opava.

22. 4. 18.00 RODINNÁ KARMA. Astrologická přednáška I. Sýko-
rové pro ženy. Rodinná karma z pohledu východní 
astrologie, karmické aspekty. Osobní horoskop pro 
všechny předem přihlášené. Info: www.ivankasykorova.
wz.cz, 777 283 342. Malý sál minoritského kláštera.

23. 4.  SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE na téma: 
 18.30–20.30 tibetské mísy, zvonky a činelky aneb tóny pohladí 

nejen vaše uši, ale i duši. Prostory Asociace fyzio-
regenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Rezervace M. 
Nováková, 737 473 226, P. Majewska@seznam.cz, 
www.vedomisrdce.cz.

24. 4.  RULANDSKÉ ŠEDÉ, PRŮŘEZ ODRŮDOU – přednáška 
spojená s degustací. Info: M. Kubík, 733 197 152, 
www.dobrebydlo.com. Dobré bydlo, Pekařská 60.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  3. 4.–6. 4.  PROCHRIST – mezinárodní evangelizace vysílaná 
 18.00 satelitem ze saského města Chemnitz do více než 

1000 míst po celé Evropě. Sněmovní sál minoritského 
kláštera. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o podstatě 
křesťanství bez předsudků.

  5. 4.    JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY. Děti v doprovodu 
 9.00–17.00 rodičů a prarodičů si pod vedením učitelek vyrobí jarní 

ozdoby či velikonoční kraslice, seznámení s různými 
výtvarnými technikami, pozorování živých kuřátek. 
Mateřská škola křesťanská, Mnišská ulice.

  7. 4.  VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA. Pro rodiče a přátele 
 16.00–18.30 školy společně s dětmi, výroba dárečků a velikonoč-

ních ozdob. ZŠ Opava, Boženy Němcové 2.
  9. 4.   JARNÍ DEN. Přijďte se podívat, jak prožívají obyčejný 
 8.00–16.00 jarní den děti a učitelky v rodinné MŠ. MŠ Heydukova.
10. 4. a 11. 4.  ČTENÍ BIBLE 21. Opava se zapojí do celostátního 

čtení nového překladu Bible. Na Hrnčířské ulici (naproti 
Labužníkovi) se u mikrofonu vystřídají křesťané 
i místní významné osobnosti či náhodní kolemjdoucí.

11. 4. 14.30 HARMONIKA FAMILY – POSPÍŠIL. Spoluúčinkuje 
jako host K. Hegner. Kino Mír. Pořádá ag. MAZEL-M. 
Masařík. 

15. 4.  8.00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Opava, 
Otická 18. Info: 553 715 803, www.zsoticka.opava.cz.

16. 4. 18.00 VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ U CIMBÁLU S LIDOVOU 
PÍSNÍ. Účinkují: Krnovská cimbálová muzika, sólisté 
V. Rozsipalová, Z. Zezula, umělecký vedoucí, primáš J. 
Zezula. Dětské soubory ZUŠ V. Kálika – Malá cimbá-
lová muzika Kaštánci a Chlapecká cimbálová muzika. 
Umělecký vedoucí R. Kubala. Sněmovní sál minorit-
ského kláštera. Pořádá Umělecká agentura K. Kostera.

19. 4.   VELKÁ JARNÍ BURZA známek, pohlednic 
 8.00–12.00 a filatelistických materiálů. Pořádá KF Opava 07-16, 

info: 776 390 219. SOU stavební, B. Němcové 22.
22. 4. 19.00 TĚLO – divadelní představení, volné pokračování 

Monology vaginy. Kino Mír.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  6., 7., 8., 9. 4. 16.00 8. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
  9., 23., 30. 4. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA 
11. 4. 20.00 LATINA DISKO PÁRTY
12. 4. 12.30 VELIKONOČNÍ BOWLINGOVÝ TUR-

NAJ jednotlivců kde i 9 = strike
13. 4. 13.00 AKCE KOLEDA – vyhraj pivo nebo 

Kofolu, podmínkou je 3x strike po sobě 
nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

14., 15., 16., 23. 4. 16.00 9. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
18., 25. 4. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
20., 21., 22., 30. 4. 16.00 10. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
26. 4. 11.30 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TUR-

NAJ jednotlivců „van Gansewinkel cup”. 
V rámci turnajové série Raketa cup 2009.

27., 28., 29. 4. 16.00 11. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga

SPORTTOUR 2009
Bodovaný celoroční seriál 27 soutěží v různých sportech. Přihlášky možné 
na každé dílčí akci v rozsahu: plný zápis/6 soutěží/1 soutěž. Více na 
www.sporttour.org, tel.: 724 293 910.

  4. 4. 12.35 SPORTTOUR – PLAVÁNÍ, OPEN – 100 m v. zp. (8. 
soutěž). Městský bazén, Zámecký okruh.

10. 4. 16.05 SPORTTOUR – KUŽELKY – 60 hodů sdružených 
(9. soutěž). Kuželna Hagemann Opava, Kolofíkovo 
nábřeží.

24. 4. 17.05 SPORTTOUR – KROS, OPEN – přespolní běh (10. 
soutěž). Stříbrné jezero.

  1. 5.  8.05 SPORTTOUR – SQUASH – dvouhra (11. soutěž). Pre-
zentace do 8.05 h. (muži), do 10.05 h. (ženy). AB 
Squash, Fügnerova 52.

OPEN – soutěž vypsána i mimo hodnocení seriálu, nutno přihlásit se nej-
méně týden předem

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  8. 4.  8.00 VELIKONOČNÍ LAŤKA ve skoku vysokém mladší 

a starší žactvo. ZŠ Kylešovice.
16. 4.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V NESTLÉ BASKETBALE chlapců 

6.–7. tř. ZŠ. ZŠ Otická.
23. 4. 10.30 O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU – republikové 

finále pro ZŠ i SŠ

STUDIO TANYTANY
Sadová 46 (vedle Selika), Opava, tel.: 604 214 103, E. Grambalová, 
www.tanytany.cz
  4. 4.–5. 4.  KONSTALACE – prožitkový seminář, info: 

728 407 410
10. 4. 16.30  TANEC SE ZÁVOJEM II – workshop
10. 4. 18.30 TRIBAL FUSION – workshop pro začátečnice (mys-

tický tanec)
24. 4. 16.30 FLIRT DANCE – workshop (sexy tanec pěveckých 

hvězd)
25. 4.–26. 4.  VÍKENDOVÝ AFRO WORKSHOP s B. Bartoshovou 

a bubeníky skupiny Camara
KURZ AURARELAX JÓGY PRO ŽENY A DÍVKY – středy 18.30–20 h.
MOŘE A TANEC – 26. 6.–5. 7. tanečně relaxační dovolená v Itálii. Platby 
dle domluvy.

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  7. 4.  9.00–9.55 PILATES – nový ranní kurz pro začátečníky. 
13. 4.  8.30 VELIKONOČNÍ SPINNING – pomlázka na spin-

neru se zajícem Tomášem
18. 4. a 19. 4.  CHCETE SE NAUČIT FLAMENCO? 
 14.00–17.00 – s profesionální tanečnicí, seminář pro úplné 

začátečníky, pro širokou veřejnost
18. 4. a 19. 4.  FLAMENCO – seminář pro mírně pokročilé 
 14.00–17.00 tanečnice s profesionální tanečnicí L. Kudláčkovou
25. 4.  9.45–11.15 PRODLOUŽENÁ LEKCE BOSU s Gabkou. Netra-

diční cvičební nářadí.
CVIČENÍ U MOŘE S VĚROU A IVOU – 19.–28. 6., Chorvatsko – aerobik, 
pilates, bodystyling aj. Přihlášky do konce dubna. CK Fox, Horní nám.

SPORTOVNÍ AKCE
DRAPS SPORT CENTRUM OPAVA, Provaznická 5 (areál bývalé Opavie), 
tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. 3x squash, 2x badminton, 
stolní tenis, bar pro cca 50 osob, otevřeno denně 8–24 h.
ŠACHOVÝ TURNAJ ve třech kategoriích. 26. 4. v 15 h., Orlovna Slavkov. 
Pořádá Česká křesťanská akademie MS Opava a Orel jednota Slavkov.
JDI DO HÁJE – 26. ročník turistického pochodu. 25. 4., 7–10 h. Trasy 
5, 10, 20, 30 km. Start: Sokolovna Háj ve Slezsku. Pořádá odbor KČT, TJ 
Sokol a obec Háj ve Slezsku.
DP BEZRUČOVA MORAVICE – 49. ročník. 11. 4., 6–18 h., start Obecní 
dům v Hradci nad Moravicí, 6–10 h. Trasy 5, 7, 13, 15, 25, 50 km, cyklisté 
35–60 km průběžně. Start Radkov-Dubová, zřícenina Vikštejn, 7.30–10 h. 
Trasa 17 km. Cíl pro všechny trasy – Obecní dům v Hradci nad Moravicí. 
Pořádá odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT – VHT Opava. 
Info: www.vht-opava.cz, p. Bednařík, 721 702 807.
O TITUL PŘEBORNÍKŮ OPAVY V BADMINTONU – VII. ročník tur-
naje neregistrovaných hráčů. 18. 4., ZŠ Otická. Zahájení: ženy v 10 h., 
muži ve 12.30 h. Info: www.volny.cz/badminton, přihlášky M. Selingr, 
607 993 155, selingr@centrum.cz.
JARNÍ VYCHÁZKA – Elánská 25, 14. 4. Pěší trasy – 3, 6, 12–15 km, 
možné i cyklo a para. Sraz pro všechny v 9 h. před nádražím Opava-vý-
chod. Přesuny pro 3 km – na Horním nám. Na MHD 216 směr Vávrovice, 6 
a 12 km přesun MHD 221 směr Vrchní. Ostatní dle pokynů cvičitelů a ve-
doucích. Pořádá SK KČT ZdP Elán Opava. Info: 607 854 554, jasa.zd@se-
znam.cz, www.turistikapostizenych.webz.cz.
SOFTBALL/BASEBALL. TJ HIT Opava – softbalový oddíl hledá další 
zájemce o tuto populární hru. Přihlásit se mohou všechny věkové katego-
rie a to každé út a čt od 18 h. na sportovišti Stará silnice. Info: www.tjhit-
-opava.cz, 777 576 090, Z. Mateřanka, materanka@volny.cz.
QUICK-MIX CUP 2009. I. ročník fastpitchového turnaje mužů – 11.–12. 
4. Pořádá TJ HIT Opava – softbalový oddíl za podpory statutárního města 
Opavy. Softbalový areál Stará silnice. Info: Z. Mateřanka, 777 576 090, 
materanka@volny.cz, tjhitopava@volny.cz, www.tjhit-opava.cz.
ABADÁ CAPOEIRA OPAVA. Aulando s profesorem Paçocou, 10.–12. 4. 
v Centru Elim. 11. 4. ve 20 h. Latina párty v Raketě Bowling. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Pomůcka:
Aler, Alur,
BVN, Ittu,

Nyda

Stromový
zárůst

Válcovací
stolice

(4 válce)
Tělovědec

Vkladní
knížka
(zkr.)

Portugal.
tisková

agentura

Sídlo a řeka
v Rusku

Americký
terénní

vůz

Slavnostní
síň

Zkratkově
Lažany

(obec na
Blanensku)

Chechtat 
se

Had z Knihy 
džunglí

Inic. franc.
herce 

a zpěváka
Montanda

Velké
množství
končetin

Doprava

Pytlákovy
nástrahy Barbarsky Ozn. seve-

rovýchodu

Holandská
televize

1. DÍL
TAJENKY SPZ Teplic

Přírodní
pryskyřice

Týkající se 
cisternové lodě

Druh ryby

Ochotná 
komunikovat Africký

kmen
(Etiopie)

Německy
„brána”

Vegetační
formace

Slovensky
„řasa”

Rozsudek

Brazil-parag. 
řeka

Albánská
metropole

Jedovatí
trop. hadi

Americký
způsob

Malý stůl Psovitá
šelma

Starší SPZ
Písku

Brit. herec 
a spisovatel 

(Peter)
Maďaři

2. DÍL
TAJENKY

Návin
příze Velikáni

Smažený
moučník

Angl.
„použít”

Staré
označení
Lužického

Srba

Africký
kmen

(Uganda,
Zair)

Zn. pohybov. 
čidla

Část
atlasu

Moučka
z kurkumy

Srknutí MPZ San
Marina

Čist. prostř.
na motory

Evropská měno-
vá jedn. (zkr.) Část úst MPZ

Holandska

Obkroužení
letadlem
(mn. č.)

Druh palmy Angl. „olej”

Národní
shromáždění

Inic. něm. 
filozofa Kanta

3. DÍL
TAJENKY

4. DÍL
TAJENKY

Sladká
ovocná
šťáva

Náhrobní
kámen

Politicky
vyspělý
člověk

Vážení čtenáři, v tajence trošku náročnější křížovky 
naleznete dokončení aprílové anekdoty a dubnové sudoku nás 
opět zavede do historie Opavska. Pokud chcete ještě něco 
vyhrát, zašlete nám správné znění tajenky křížovky do 15. 
dubna. Tři vylosovaní výherci od nás získají dárkový balíček 
s propagačními předměty statutárního města Opavy. 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 aprílové anekdotě: Sejdou se na apríla u vody dva 
rybáři. Jeden tahá rybu za rybou a druhý ani ťuk. A tak se 
nešťastný rybář ptá toho úspěšnějšího, co dělá za chybu, že 
se mu vůbec nedaří. Ten na to: „Chytáš na moc dlouhé žížaly, 
musíš je tak asi o dva centimetry zkrátit. Já to dělám tak, že 
každou o ten dílek ukousnu,” – „A co děláš pak s tím ukous-
nutým zbytkem?” – „No, to máš tak, …” (Dokončení odpo-
vědi se dozvíte z tajenky.)

Text k sudoku s tajenkou: Západně od Opavy se nalézá 
nevelká obec, prvně připomínaná roku 1617 jako statek pat-
řící ke vsi Hlavnice. V 60. letech 19. stol. zde byl vybudován 
drobný zámeček, jehož majitelem se stal v letech 1906–1928 
Quido Riedl. Ten v okolí vytvořil jedinečnou dendrologickou 
sbírku vzácných dřevin, která se stala základem pro dnešní… 
(tajenka), které je součástí Slezského zemského muzea. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval 
číslice 1 až 9. Tajenku v úhlopříčce na podbarvených políčkách 
odhalíme tak, že za čísla 1, 2,… 8 dosadíme písmena: B, R, 
A, O, E, U, M, T. Tajenka se čte odleva nahoru.

Správné znění tajenky únorové křížovky zní: z hospod nevy-
lezem – zahřejem se rumem – k rumu čaj. Novou publikaci 
Arnošt Rychlý a jeho bezručovské inspirace si v redakci Hlásky 
mohou vyzvednout tito výherci: Pavla Melecká, Opava 6; 
Karel Jedlička, Opava 1; Vladimír Proske. Řešení březnového 
sudoku s tajenkou je: 3854526 5917 = Městské sady.

6 2

3 5 9

4 2 3 9 5

2 8 4 6

9 8

6 7 3

3 4 9

4 6 7 1

5 2

Křížovka, sudoku
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Mladé opavské gymnast-
ky se probojovaly mezi 

světovou elitu. Na mistrov-
ství světa v estetické skupino-
vé gymnastice, které se konalo 
v ruském Rostovu, se jim po-
dařilo dostat až mezi nejužší 
finálovou desítku.

Juniorskému družstvu GK 
TJ Sokol Opava se v lednu 
podařilo zvítězit na mistrov-
ství České republiky v Brně, 
a získalo tak možnost 
reprezentovat republiku na 
světovém klání. Pořadate-
lem světového šampionátu 
byla největší gymnastická 
velmoc – Rusko. Závod se 
konal v polovině března 
v Rostově na Donu.

Opavské gymnastky odces-
tovaly ve složení: Bur-
dová Adéla, Honková Pav-

lína, Klapetková Alena, Matušková 
Andrea, Pokorná Kateřina, Harrerová 
Eva a Straková Kristýna. Trenér-
kou družstva je Vladěna Hrbáčová. 
„Děvčata předvedla velmi kva-
litní výkon již při oficiálních trénin-
cích a do závodu vstupovala s velkou 
bojovností. Svou téměř tříminuto-

vou skladbu předvedla v kvalifikač-
ním závodě na soutěžním koberci 
téměř bezchybně, a vybojovala si 
tak zcela zaslouženě postup do finále 
mezi nejlepších 10 družstev,” popsala 
výkon dívek trenérka Vladěna Hrbá-
čová. Postup do finále byl pro druž-
stvo největším úspěchem v dosa-
vadní historii. 

V závěrečné části se juniorky utkaly 
s největšími favoritkami z Ruska, 
Ukrajiny, Estonska, Finska a dal-
šími. Svůj výkon ještě vylepšily 
a obdržely vyšší známku než v kva-
lifikaci. V celkovém hodnocení pak 
získaly 9. místo, což je pro GK TJ 
Sokol Opava obrovským úspěchem. 
„Děvčata by chtěla poděkovat spon-
zorům a především Magistrátu 
města Opavy za finanční pod-
poru, bez níž by se tohoto závodu 
nemohla zúčastnit,” uvedla na závěr 
Vladěna Hrbáčová.

inzerce

Opavské gymnastky se probojovaly do
finále světového šampionátu
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Pro zájemce o softbal. TJ 
HIT Opava – softbalový oddíl 
hledá další zájemce o tuto popu-
lární hru. Přihlásit se můžou 
všechny věkové kategorie, a to 
každé úterý a čtvrtek od 18 
hodin na sportovišti Stará Sil-
nice. Podrobné informace najdete 
na www.tjhit-opava.cz nebo kon-
taktujte předsedu oddílu Zdeňka 

Mateřanku na telefonním čísle: 
777 576 090 či e-mailu: materan-
ka@volny.cz. 
Turnaj ve stolním tenise zdra-
votně postižených. Na konci 
února se v herně stolního tenisu 
TJ Sokol Kateřinky konal XV. roč-
ník otevřeného turnaje „O putovní 
pohár” a VI. ročník Memoriálu 
Jana Goralčíka zdravotně posti-

žených sportovců. Turnaje se 
zúčastnilo 19 mužů a 4 ženy 
z devíti oddílů České a Sloven-
ské republiky. Všichni hráči proje-
vili maximální snahu o co nejlepší 
výsledek a zápasy měly velmi 
dobrou sportovní úroveň. Opav-
ský Jaroslav Prášil získal 4. místo 
v kategorii muži a 2. místo v lo-
sované čtyřhře.
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