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V květnu začnou noční vyjížďky na 
bruslích
Od 9. května začnou opět pravidelné noční 
vyjížďky na inline bruslích, které provedou 
stovky bruslařů po cestách ve městě.
 strana 6

Opava opět uspěla v soutěži Město 
pro byznys
Opava byla odborným týdeníkem Ekonom vyhlá-
šena jako druhé nejlepší město pro podnikání 
v Moravskoslezském kraji. Na fotografii zástupci 
tří nejlepších měst: Opavy, Bruntálu a Krnova.
 strana 4

Skončil festival Další břehy
Na konci dubna skončil městský festival Další 
břehy. Hlavní motiv festivalu, který byl k vidění 
na všech festivalových plakátech, vytvořila Ven-
dula Petrželová, žačka Markéty Janečkové ze 
ZUŠ. Gratuluje jí dramaturg Petr Rotrekl.
 strana 15

Opavské školy vyhrály mistrovství 
republiky
Opavské školy ZŠ Englišova a ZŠ Šrámkova vyhrály 
mistrovství republiky v pódiových skladbách. Na 
snímku žáci ze ZŠ Šrámkova. strana 10

Plán na proměnu sídliště 
v Kateřinkách
Nabízíme vám přehled, jak vypadá základní plán 
připravovaných změn na kateřinském sídlišti.
 strany 8 a 9

Město pomůže zničenému dětskému 
táboru
Opavští zastupitelé poskytli finance na obnovení 
dětského tábora pro opavské děti. Tábor vyhořel 
na začátku dubna. Foto: archiv tábora Campanula
 strana 6
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Minulý měsíc obdržela Opava jedno významné oce-
nění. Ve velkém ekonomickém srovnání, které pro-
vedl časopis Ekonom, byla Opava vyhodnocena jako 
druhé nejlepší město pro podnikání v kraji. 

Úspěch je o to cennější, že průzkum připravili eko-
nomičtí odborníci a navíc je to úspěch opakovaný. 
Loni patřilo Opavě první místo, letos druhé a v součtu 
obou ročníků je výrazně před dalšími městy Morav-
skoslezského kraje. Kromě toho je potěšující, že 
Opava dosáhla i dílčích úspěchů. Odborníci označili 
její veřejnou správu za nejlepší v kraji. Kromě jiného 
je zde druhý nejnižší počet úředníků na počet obyva-
tel a přitom má úřad nejvíce úředních hodin ze všech 
úřadů.

Průzkum rovněž reflektoval, že se Opavě v posledních 
letech velmi dařilo při získávání dotací z evropských 
fondů. V nedávné době získalo město více než půl 
miliardy korun. Za tyto peníze bude město opravovat 
a upravovat sídliště v Kateřinkách, či zlepší nabídku 
kulturního zázemí a vyžití pro obyvatele města.

S příchodem teplejšího období se zvyšuje tempo pří-
prav různých rekonstrukcí ve městě. Městská rada 
zahájila řízení, které povede k výměně oken v měst-
ských domech v centru města, tedy na ulicích Mezi 
Trhy a na Horním náměstí. V Podvihově se připravuje 
vybudování rekreačně-sportovního areálu, chystá se 
rekonstrukce školky ve Vlaštovičkách. Také se připra-
vuje rekonstrukce Zacpalovy ulice či práce na Haue-
rově.

Zastupitelé se před příchodem léta rozhodli finančně 
i materiálně podpořit opravu dětského tábora v je-
senických horách, který na jaře vyhořel a který více 
než třicet let poskytuje prázdninové zázemí opav-
ským dětem. Opravy by měly být hotovy tak, aby 
letošní tábory mohly proběhnout podle plánů.

Na konci dubna skončil městský festival Další břehy, 
který nabídl řadu dobrých divadelních představení, 
besed či výstav. Před příchodem Opavského kultur-
ního léta připravilo město ještě několik koncertů. 
Na jednom z nich bude hudebním hostem i držitelka 
ceny Americké filmové akademie Markéta Irglová.

Na závěr bych chtěl poblahopřát opavským basketba-
listům, kteří se probojovali 
do vyřazovací části nejvyšší 
soutěže a byli zcela vyrov-
naným soupeřem favorizo-
vanému týmu. Uznání patří 
i opavským školám, které 
obsadily nejvyšší příčky na 
mistrovství republiky v pó-
diových skladbách.

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

Psychiatr Petr Taraba
Opavská psychiatrická léčebna oslaví v květnu 120 
let. O práci v léčebně hovoří psychiatr Petr Taraba.
 strany 12 a 13
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AKTUALITY

Opava opět uspěla v soutěži

Město pro byznys

Opava potvrdila, že patří k nej-
atraktivnějším městům pro 

podnikání v kraji. V rámci kraj-
ského žebříčku prestižní odbor-
né soutěže Město pro byznys se 
umístila na druhém místě. Sou-
těž pořádá týdeník Ekonom a do 
srovnávání zahrnuje všechna 
města s rozšířenou působností.

„Opava zabodovala především v kva-
litě veřejné správy, kde se mezi dva-
advaceti obcemi s rozšířenou působ-
ností v Moravskoslezském kraji umístila 
na prvním místě. Stejně tak má nadprů-
měrnou kvalitu lokality a dobré podnika-

telské prostředí. Co možná stálo za tím, 
že Opava nezopakovala vítězství z loň-
ského roku, bylo to, že cenové pod-
mínky, a to jak pro podnikatele, tak pro 
zaměstnance, jsou vzhledem ke kva-
litě lokality vyšší, a tudíž i dražší,” uvedl 
zástupce šéfredaktorky týdeníku Ekonom 
Aleš Vojíř. „Opava má nejlépe hodnoce-
nou veřejnou správu s nejvyšším počtem 
úředních hodin, téměř nejnižším pomě-
rem úředníků k počtu obyvatel a vysokou 
úspěšností při žádání o evropské peníze,” 
konstatoval týdeník Ekonom. Kromě toho 
Opava skončila druhá v rámci zvláštní 
soutěže o nejlepší webové stránky, a to 
za vítězným Novým Jičínem.

V letošním ročníku byla úspěšná města 
ze západní části Moravskoslezského 
kraje. Zvítězil Bruntál, po druhé Opavě 
následoval Krnov. V součtu obou dosa-
vadních ročníků patří Opavě první místo, 
s velkým náskokem před Odrami a tře-
tím Novým Jičínem.

Města byla hodnocena na základě 50 
kritérií rozdělených do šesti oblastí. Byla 
porovnána všechna města s rozšíře-
nou působností v kraji. Žebříček zahr-
nuje podporu podnikání ze strany regio-
nálních správ, porovnává podnikatelské 
prostředí, situaci na pracovním trhu, 
atraktivitu lokality, cenové podmínky 
dané oblasti a výsledky výzkumu na 
radnicích a mezi podnikateli.

Krajské kolo je součástí celorepublikové 
soutěže Město pro byznys, ve které se 
hodnotí 205 měst s rozšířenou působ-
ností a 22 pražských správních obvodů. 
Moravskoslezský kraj byl vyhodnocen 
v rámci krajských kol jako první. Sou-
těž vznikla jako reakce na současnou 
potřebu monitorovat regionální inicia-
tivu a ukázat, jak se místní správy podílí 
na zlepšení podnikatelského prostředí. 
Na anketě spolupracovala s týdeníkem 
Ekonom renomovaná výzkumná agen-
tura Factum Invenio, odborným garan-
tem soutěže je Hospodářská komora 
České republiky a Státní fond životního 
prostředí.

Zhruba stovka opavských studentů Mendelova gymná-
zia měla na konci dubna možnost debatovat s důstoj-
níkem leteckých sil Spojených států Jasonem H. Gros-
sem. Major Gross, který je nyní na stáži na ambasádě 
v Praze, je mimo jiné veteránem z Irácké války a bě-
hem kariéry pracoval jako velící důstojník americ-
kého letectva v různých operačních pozicích, například 
v hlavním řídícím středisku vzdušného prostoru. V prů-
běhu vojenské kariéry se zabýval raketovými systémy. 

Usměvavý a příjemně vystupující čtyřicátník mluvil se 
studenty o prezidentu Obamovi, jehož návštěvu v Praze 
pomáhal zajišťovat, o životě v Americe, o Iráku či o vo-
jenství. Muž, který vystudoval několik vysokých škol, 
otevřeně ocenil ředitele Mendelova gymnázia Petra Pav-
líčka. „Myslím, že studenti mají velké štěstí, když školu 
vede někdo, kde se o studenty skutečně zajímá, kdo 
je podporuje, přemýšlí o nich a snaží se jim pomoci,” 
uvedl Jason H. Gross.

Major amerického letectva debatoval 
se studenty Mendelova gymnázia

Vedoucí oddělení 
rozvoje města Petr 
Šnejdar (upro-
střed) přebírá za 
Opavu ocenění 
v soutěži Město 
pro byznys.

Foto: Jan Šindler
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64. výročí ukončení 2. světové 
války. Statutární město Opava 
srdečně zve všechny Opavany na 
vzpomínkové setkání u příležitosti 
64. výročí ukončení 2. světové války, 
které se bude konat 8. května v 10 
hodin u pomníku rudoarmějců na 
městském hřbitově. Jako doprovodná 
akce je pro vás v tento den připra-
vena prohlídka pevnosti v Milostovi-
cích, a to zdarma v době od 14 do 18 
hodin. 
Poplatek za komunální odpad. 
V první polovině května budou obča-
nům města rozeslány složenky za 
komunální odpad pro rok 2009. 
Sazba poplatku činí opět 200 Kč na 
osobu a rok. Poplatek se platí jed-
norázově a je splatný ke 31. květnu 
2009. Je možno jej uhradit těmito 
způsoby: hotovostní platbou na 
pokladnách magistrátu (pokladna 
Horní náměstí nebo pokladna Krnov-
ská), složenkou na kterékoli poště 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města (č. ú.: 1025016070/5500) 
vedený u Raiffeisenbank (nutno uvést 
variabilní symbol). Pracoviště finanč-
ního a rozpočtového odboru, oddělení 
daní a poplatků se nachází naproti 
obchodu Tempo (dříve Jednota) na 
Horním náměstí, pokladna v areálu 
na Krnovské ulici se nachází v budově 
B (pasy, občanské průkazy).
Město podepsalo smlouvu o koupi 
Slezanky. Město podepsalo smlouvu 
na koupi obchodního centra Slezanka. 
Smlouvu schválili zastupitelé na konci 
loňského roku, ale mohla být pode-
psána až po schválení úvěru na koupi. 
I po koupi zůstává provoz Slezanky 
zachován. Radnice počítá až s několi-
kaletým provozem ve stávajících pod-
mínkách a během této doby se bude 
zabývat možnou architektonickou 
a urbanistickou proměnou náměstí. 
Předběžně se předpokládá, že 
postupně vznikne několik si vzájemně 
konkurujících návrhů, které projdou 
odbornou i veřejnou debatou. Rad-
nice předběžně uvažuje i o možnosti 
reprezentativního průzkumu, který se 
bude zabývat pozdějšími názornými 
a ucelenými návrhy na změnu.
Koupaliště a minigolf zahájí 
sezonu v květnu. Minigolf v areálu 

koupaliště zahájí provoz 1. května. 
Provozní doba minigolfu je ve všední 
dny od 14 do 19 hodin, v sobotu, 
neděli a ve svátky od 10 do 19 
hodin. Městské koupaliště s ohříva-
nou vodou zahájí provoz 24. května 
a ukončí jej tradičně s posled-
ním dnem prázdnin. Otevřeno bude 
denně od 9 do 19 hodin s tím, že 
prodej vstupenek končí vždy v 18.30 
hodin. Provozní doba minigolfu bude 
od 24. května shodná s provozní 
dobou koupaliště. Minigolf ukončí 
sezonu 30. září. Koupaliště a mini-
golf se uzavře pouze v případě trva-
lého deště.
Soutěž opavských dobrovolných 
hasičů bude v polovině května. 
Pravidelné společné klání opavských 
jednotek dobrovolných hasičů pro-
běhne v neděli 17. května na hřišti 
ve Vávrovicích. V rámci 8. ročníku 
soutěže v požárním útoku vodou 
O putovní pohár primátora statutár-
ního města Opavy se představí jed-
notky z městských částí i jednot-
livých částí Opavy. Předpokládaný 
začátek závodů je v 9 hodin. Letošní 
závody budou spojeny s velkými 
oslavami dlouholetého trvání vávro-
vické hasičské jednotky.
ZŠ Englišova zve na talentové 
přijímačky a připravuje nové 
sportovní programy pro volej-
bal a basketbal. ZŠ Englišova zve 
děti ze 4. a 5. tříd a jejich rodiče 
či zákonné zástupce na talentové 
zkoušky pro přijetí do sportovních 
tříd. Zkoušky se konají 15. května 
v 8 hodin (náhradní termín 25. 5. 
od 14 hodin) na ZŠ Englišova. O při-
jetí mohou individuálně požádat také 
žáci 6.–8. tříd, zde je však nutná 
domluva o přijetí s vyučujícími a ve-
dením školy. Žáci sportovních tříd 
projdou systematickou výukou spor-
tovní gymnastiky, atletiky, míčových 
her, plavání, lyžování, florbalu a dal-
ších. V každém ročníku absolvují dva 
týdny na sportovních soustředěních. 
Žáci devátého ročníku jezdí na sou-
středění do Chorvatska. Jazykové 
dovednosti mohou rozvíjet na pravi-
delných výjezdech do Anglie a škola 
začíná pořádat i výukové programy 
v Řecku. Vedle všestranné přípravy 

a atletiky se po domluvě s vedením 
Basketbalového klubu Opava a vo-
lejbalových družstev chlapců a dí-
vek nově zařazuje přípravka pro tyto 
sporty s návazností na basketbalový 
a volejbalové kluby. Bližší informace 
získáte na telefonním čísle ZŠ Eng-
lišova – 553 715 006, 553 715 763, 
606 443 969 v době od 8 do 13 h 
a na www.zsenglisova.cz.
Dotace na zateplení. Na začátku 
dubna vyhlásilo Ministerstvo život-
ního prostředí ČR program „Zelená 
úsporám”, který je zaměřen na pod-
poru opatření vedoucích k úsporám 
energií (zateplování, tepelná čer-
padla, solární panely apod.). I když 
dotace vypsalo ministerstvo, které 
také poskytuje všechny souvise-
jící informace, najdete na webových 
stránkách města (www.opava-city.cz) 
základní pomocné údaje, které vám 
mohou pomoci při orientaci v celé 
problematice.
Podnikání v zemědělství. Osoby, 
které podnikají v zemědělství na 
základě osvědčení o zápisu do evi-
dence samostatně hospodařících rol-
níků (SHR), upozorňujeme, že od 1. 
května tato osvědčení pozbývají plat-
nosti. Pokud hodláte i nadále podni-
kat, je nutné, abyste podali žádost 
o zápis do evidence zemědělského 
podnikatele u obecního úřadu, v je-
hož působnosti se nachází místo 
vašeho trvalého pobytu. Pro zaevido-
vání je nutno vyplnit příslušný formu-
lář a uhradit správní poplatek ve výši 
1000 Kč. Dle současné právní úpravy 
zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
se prokázání odborné způsobilosti 
nevyžaduje a stejně tak se nedokládá 
ani výpis z rejstříku trestů. 
Nové číslo Vlastivědných listů. 
První číslo 35. ročníku Vlastivědných 
listů Slezska a severní Moravy přináší 
opět nové poznatky a zajímavosti 
z našeho kraje. Opavska a Opavy se 
týkají zejména články o historii opav-
ských kin, z osudů sbírek opavských 
muzeí v závěru 2. světové války, 
díla slezského sochaře Josefa Obe-
tha a o exlibris malíře Adolfa Zdrazily. 
Nekrologem je připomenuto rozsáhlé 
dílo významného jazykovědce a folk-
loristy Antonína Satkeho.

K
R

Á
T

C
E

Statutární město Opava při-
pravuje na polovinu červ-

na velkou prezentační akci s ná-
zvem Město městu. Na Horním 
náměstí se představí jednotlivé 
odbory magistrátu včetně měst-
ské policie, zájemcům vysvět-
lí, čím a jak se zabývají, poradí 
s tím, co a jak se u nich dá vy-
řídit. Akci bude provázet dopro-
vodný program, v rámci kterého 
mimo jiné vystoupí Marie Rot-
trová.

„Akce je určena široké veřejnosti, která 
se tak může během této jedinečné akce 
podrobně seznámit s prací úřadu, jenž 
musí navštívit při řešení mnoha rozlič-
ných životních situací. Zájemci budou 
obeznámeni také s významnými inves-
tičními projekty, které statutární město 
Opava připravuje,” vysvětluje vedoucí 
kanceláře primátora Daniela Nováková. 

Po celou dobu konání akce bude pro 
návštěvníky připraven doprovodný pro-
gram a také drobné občerstvení. Akce 

bude probíhat za jakéhokoli počasí, neboť 
veškeré prostory nejen pro návštěvníky 
budou na Horním náměstí zastřešeny. 
V rámci Prezentačního dne města Opavy 
vystoupí na Dolním náměstí v 17.30 
hodin kapela Expedice Apalucha, v 19 
hodin Marie Rottrová a akci zakončí ve 
20.30 hodin skupina KOFE-IN.

Podrobné informace o akci Město městu 
naleznete v příštím vydání zpravodaje 
Hláska, na stránkách www.opava-city.cz 
či e-mailu: mestomestu@opava-city.cz.

Radnice připravuje velký prezentační den
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Čeští a slovenští parašutisté, 
kteří se během druhé světo-

vé války připravovali na bojové 
výsadky v Anglii a Skotsku, by se 
mohli dočkat společného památní-
ku. Na vznik památníku se rozhod-
la přispět i opavská radnice, neboť 
mezi parašutisty působil i opavský 
rodák Bohuslav Grabovský.

V roce 1942 přistál v okupovaném Čes-
koslovensku. Čtyři měsíce po legendár-
ním výsadku Anthropoid, který stál za 
atentátem na Reinharda Heydricha. Kyle-
šovický rodák Bohuslav Grabovský měl 
provádět rozsáhlé sabotáže a poté se při-

dat k další známé skupině Silver A. Jeho 
působení ale bylo odhaleno, byl chycen 
a v roce 1944 popraven gestapem.

Jeho válečné nasazení a nasazení dal-
ších více než tří stovek parašutistů by 
měl připomínat nový památník, který 
vzniká ve Skotsku. Proč právě tam? 
„Okolí malého přístavu Arisaig, severně 
od města Fort William, kde britská 
vládní agentura Special Operations Exe-
cutive měla za druhé světové války 
výcviková střediska speciálních agentů, 
je posledním záchytným bodem exis-
tence mnoha těch, kteří bez váhání 
nasadili svoje životy za svobodu jiných. 

Většinou své životy ztratili a často jsou 
pochováni neznámo kde,” vysvětluje 
honorární generální konzul České repub-
liky ve Skotsku Paul Miller. Akce získala 
záštitu prezidenta Václava Klause.

Vznik památníku připravuje charita-
tivní sdružení Czech Memorial (www.
pomnikparasutistum.cz). Kromě různých 
institucí a měst mohou na výstavbu 
pomníku přispívat i jednotliví dobro-
volní dárci. Všechny informace najdou 
na zmíněných webových stránkách. 
Náklady na stavbu památníku jsou 
odhadnuty na 2,5 mil. korun. Opava při-
spěla částkou 30 tisíc korun.

Dětský tábor v Mnichově u Vrb-
na pod Pradědem, který na 

začátku dubna kompletně vyho-
řel, v létě znovu ožije běžným 
prázdninovým provozem. Rok co 
rok zde jezdily stovky dětí z Opa-
vy a okolí a tábor jim bude sloužit 
i nadále.

Stanový tábor Campanula funguje od 
začátku sedmdesátých let minulého sto-
letí. Mýtina nedaleko Černé Opavy se 
postupně stala vyhledávaným prázdnino-
vým místem. Letos v dubnu však tábor 
vyhořel: popelem lehly stany, vybavení 
tábora a velký centrální dřevěný srub.

Opava tábor od začátku devadesátých 
let podporovala, mimo jiné i při jiných 

pohromách, které tábor během jeho 
existence provázely. Například v de-
vadesátých letech byl tábor poničen 
záplavami či útoky vandalů na cent-
rální srub. Letošní požár, který hasiči 
stále vyšetřují, byl ale téměř likvi-
dační.

Zastupitelé se proto na svém posledním 
zasedání rozhodli, že pomůžou s obno-
vou tábora. Město daruje na vybudování 
nové základny 600 tisíc korun a kromě 
toho půjčí pro letošní tábory i vybavení 
od stanů až k základnímu nábytku.

Foto: archiv tábora Campanula

Město pomůže s obnovou vyhořelého tábora

Opavská radnice podpořila vznik

památníku válečných hrdinů

BLADE NIGHTS OPLAJN 2009. 
Společné vyjížďky noční Opavou na 
inline bruslích jsou opět zde. Velké 
víkendové akce, které poutají pozor-
nost města a přivádí do Opavy 
desítky návštěvníků z nejrůznějších 
koutů republiky, se pořádají vždy při 
příznivém počasí o sobotách a za-
čínají ve 21 hodin. První jízda na 
bruslích se připravuje na sobotu 9. 
května a program akce začíná už 
ve 20 hodin. Sraz je před budovou 
Slezského divadla. Oficiální start je 
naplánován ve 21 hodin. Další květ-
nové vyjížďky budou 16., 23. a 30. 
května. Pravidelné noční vyjížďky na 
inline bruslích Opavou pořádá Uni-
verzitní sportovní klub SU ve spolu-
práci se statutárním městem Opava.
Opava získala dotaci na „Otický 
příkop”. Ministerstvo zemědělství 
České republiky poskytlo na konci 

března dotaci 
opavské radnici 
na realizaci inves-
tiční akce „Otický 

přikop”. Tato akce umožní bezpečné 
odvodnění povrchových vod z povodí 
Otického příkopu, a to s ohledem 
na ochranu obytné zástavby v Opa-
vě-Kylešovicích. Celkové investiční 
náklady na revitalizaci Otického pří-
kopu dosáhnou 64,736 mil. Kč, výše 
dotace ze státního rozpočtu bude 
činit 44,430 mil. Kč, ze svého roz-
počtu statutární město Opava vyna-
loží částku 21,589 mil. Kč.
Třídenní kurzy bezpečného 
inline bruslení. Univerzitní spor-
tovní klub SU ve spolupráci s agen-
turou Sportovní kurzy.cz pořá-
dají třídenní kurzy bezpečného 
inline bruslení. Květnové termíny 
kurzů jsou: 1.–3. 5., 15.–17. 5., 
29.–31. 5. Začátek je vždy v pátek 
v 16 hodin v Městských sadech před 
Inline centrem na Jaselské ulici 
(budova Opavlenu).
Mezinárodní konference o in-
tegraci žáků v Opavě. Na konci 
března proběhla v Raciborzi 
a Opavě mezinárodní konference 

pod názvem Hodnocení integrač-
ního procesu v polsko – českém 
pohraničí. Akci uspořádalo Speci-
álně pedagogické centrum Srdce při 
ZŠ Slezského odboje a Szkola pod-
stawowa nr. 1 s Oddzialami inneg-
racyjnymi w Raciborzu z prostředků 
ESF. Šlo o vědecko metodické 
setkání vysoce fundovaných odbor-
níků z krakovské univerzity, Slezské 
univerzity v Opavě, zástupců státní 
správy, pracovníků školských pora-
denských zařízení, ředitelů a ředi-
telek základních škol, mateřských 
škol a další odborné veřejnosti z re-
gionu na obou stranách hranice. 
Cílem konference bylo vyměnit si 
poznatky a zkušenosti z procesu 
integrace žáků a studentů s postiže-
ním ve školském systému obou sou-
sedních zemí. Hledaly se optimální 
cesty pro to, aby takovýto žák mohl 
být vzděláván a vychováván co nej-
vhodněji, aby měl stejné možnosti 
pro vzdělávání jako jeho zdraví vrs-
tevníci.

K
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Stavební novinky, nové auto-
mobily, módní přehlídky a dal-

ší doprovodné akce. Opavský ve-
letrh v městské víceúčelové hale 
se letos pořádá už pošesté.

Výstavní akce bude probíhat ve dnech 
15. až 17. května. Akce má podti-
tul „Autosalon – stavba – bydlení – 

zahrada – zábava” a návštěvníci zde 
najdou různé věci a nápady potřebné 
pro stavbu, renovaci i údržbu domu, 
bytu, dílny i zahrady. Nebude chybět 
prezentace téměř všech místních pro-
dejců automobilů s mnoha regionál-
ními premiérami. Součástí veletrhu 
je bohatý doprovodný program, který 
najdete na www.omnis.cz. „Pro návštěv-

níky bude otevřeno od pátku do neděle 
vždy od 9 do 18 hodin,” zve na vele-
trh Petr Nasadil z pořádající společnosti 
Omnis Olomouc. V doprovodném pro-
gramu by se měl představit známý silák 
René Golem Richter, kouzelník Ivo Žídek 
či mistr světa v bike trialu Martin Šimů-
nek. Vstupenky na veletrh budou sloso-
vatelné a první cenou bude skútr.

Opavský veletrh se koná třetí květnový víkend

Chystá se druhý ročník Městského dne dětí

Začátek června bude opět pa-
třit dětským oslavám. Dru-

hý ročník Městského dne dětí 
má název „Svět pohádek” a je 
rozvržen do dvou dnů. Boha-
tý program bude počítat jak 
s návštěvami škol a školek, tak 
s návštěvami rodin s dětmi.

Loni přišlo na akci více než tři tisíce 
dětí. Konala se na několika prostran-
stvích v centru města a u Loutkového 
divadla. Nabízela zábavné hry, hla-
volamy, lanovou dráhu, ukázky práce 
hasičů či strážníků. Letos bude pro-

gram ještě o něco pestřejší. V pá-
tek 5. června bude oslava probíhat od 
9 do 15 hodin v Městských sadech. 
Den bude zaměřen především na děti 
a žáky z mateřských a základních 
škol. „Na sobotu 6. června zveme do 
centra města a přilehlých městských 
parků v době od 14 do 18 hodin pře-
devším rodiny s dětmi,” uvedla Monika 
Štěpánková z odboru kancelář primá-
tora.

Na děti budou v obou dnech čekat 
soutěže, ale i zajímavé ukázky, které 
připravily ve spolupráci se statutárním 

městem Opava opavské organizace 
a instituce Areka, Armáda ČR, Český 
červený kříž, Elim, EUROTOPIA Opava 
o.p.s., Hasičský záchranný sbor ČR, 
Knihovna P. Bezruče, Městská poli-
cie Opava, Policie ČR, Slezská univer-
zita v Opavě, Slezské divadlo Opava, 
Slezské zemské muzeum, Středisko 
integrace menšin Opava a Středisko 
volného času v Opavě. Podrobné infor-
mace o jednotlivých dílčích částech 
programu budou 14 dní před začátkem 
uvedeny na plakátech, na webových 
stránkách města Opavy a také v červ-
novém vydání Hlásky.

Centrem projedou desítky amerických vozidel

Každý, koho zajímají starší 
i novější americká auta, bude 

mít příležitost se podívat na de-
sítky vystavených vozidel na Dol-
ním náměstí. Klub přátel US cars 
pořádá na Opavsku jarní sraz 
a jednou ze zastávek bude i cent-
rum Opavy.

Sraz bude probíhat od 22. do 24. května. 
V sobotu 23. května ve dvanáct hodin 
vyjede kolona sto až stopadesáti aut 
z Kajlovce a pojede po trase přes Branku, 
Chvalíkovice, Raduň, Komárov. V Opavě 
pojede po Těšínské směrem na Dolní 
náměstí, dále na Horní náměstí, Olo-
mouckou, Vančurovu, Krnovskou a zpět 
na Dolní náměstí. Zde by měla dorazit 

mezi 13 a 13.30 hod. Na náměstí kolona 
přibližně na dvě hodiny zastaví, aby se za 
podpory stylového hudebního doprovodu 
„ameriky” předvedla zájemcům v celé 

své kráse. Kromě automobilů by mělo 
dorazit i pár desítek známých motocyklů 
Harley Davidson z ostravského klubu. 

Po odjezdu vozidel z náměstí bude akce 
pokračovat od 15 hodin bohatým progra-
mem včetně tomboly v kempu na Kaj-
lovci. Zahraje kapela Country S.R.O., 
účastníky čeká promítání v auto kině.

„Organizátoři tímto chtějí poděkovat sta-
tutárnímu městu Opava, Armádě ČR, 
Policii ČR a Městské polici Opava za velmi 
výraznou podporu této akce. Bez jejich 
podpory by tato akce byla velmi ochu-
zena,” uvedli pořadatelé z KPUC.

Foto: archiv KPUC
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Jak vypadají plány na změn
Proměna sídliště v Kateřinkách patří mezi nejrozsáhlejší a nejnáročnější 
městské plány. Znamená změnu pro tisíce lidí a bude při konečném 
účtování stát více než 200 milionů korun.

Letos na jaře se opavské rad-
nici podařilo získat z evrop-

ských fondů zhruba 176 milionů 
korun. Tyto peníze budou použi-
ty pro Integrovaný plán rozvoje 
města pro oblast obnovy a rozvo-
je sídlišť.

Přestože plán proměn ještě není defi-
nitivní, konečnou podobu budou na 
základě získaných financí projednávat 
zastupitelé, jeho rámcová podoba je při-
pravena. O případných změnách v plá-
nech vás budeme informovat.

Nabízíme vám základní přehled změn, 
které se připravují v rámci jednotlivých 
sídlištních vnitrobloků. Plán připravila 
radnice ve spolupráci s odborníky a oby-
vateli Kateřinek. Kromě zde prezento-
vaných změn se další změny dotknou 
některých domovních rekonstrukcí 
a také sídlištní infrastruktury, tedy úprav 
zeleně, chodníků, komunikací, osvětlení 
a dalších. 

Město se také zabývá řešením problémů 
spojených s parkováním. Parkování je 
řešeno samostatně, nikoli v rámci IPRM. 
Radnice by chtěla vybudovat parkovací 
domy, které by snížily tlak aut na dosa-
vadní parkovací plochy a zpřehlednily 
a zlepšily celkovou situaci s parkováním. 
Radnice se průběžně snaží získat finance 
na vybudování parkovacích domů a řadí 
je mezi důležité městské akce.

Číslo 5 | květen 2009
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Od začátku června bude kostel sv. 
Václava hostit velkou výstavu vě-

novanou starověkému Římu. 

„Výstavu na téma Antický Řím jsme připra-
vili proto, abychom představili Řím jako město 
s velmi bohatou historií, která v mnohém ovliv-
nila řadu jiných kultur. Také chceme ukázat, 
co vše je možno vyrobit z tak zdánlivě oby-
čejného materiálu, jakým je papír a vlnitá 
lepenka. V kostele uvidíte rozsáhlou mapu sta-
rověkého Říma, větší část římské vojenské jed-
notky – centurie – v životní velikosti, antický 
stylizovaný pantheon a další zajímavosti. Dou-
fáme, že se nám tento záměr podaří a výstava 
se vám bude líbit,” uvedl Radovan Wicha z po-
řádající společnosti Model Obaly, a. s.

Model připravil výstavu ve spolupráci s od-
borníky z Univerzity Karlovy. Potrvá od 8. do 
19. června a bude otevřena ve všední dny 
vždy od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma 
a každý návštěvník obdrží drobný dárek. 
Po skončení akce výstava poputuje ještě do 
Hostinného.

Výstava je součástí dlouhodobějšího projektu 
s názvem Nebuďme lhostejní. Výtěžek z do-
provodných akcí, které předcházely výstavě, 
doplní firma o vlastní finanční příspěvek. Tento 
finanční dar firmy bude věnován Základní 
škole pro tělesně postižené na Dostojevského 
ulici v Opavě. Předání proběhne na vernisáži 
5. června.

Foto: archiv Model Obaly, a. s.

V kostele se šikují vojáci ze starověkého Říma

V polovině dubna bylo slav-
nostně pokřtěno odpalem za 

ohrazení nové softbalové hřiš-
tě ve sportovním areálu na Sta-
ré silnici. Součástí otevření byl 
i první letošní mužský turnaj na 
severní Moravě a ve Slezsku. 
Pohár vítězů po zásluze skončil 
v rukách opavského družstva.

Nové hřiště je součástí nového spor-
tovního komplexu, který vzniká 

namísto bývalého Hliníku. Na otvírací 
turnaj Quick mix cup 2009 přijela čtyři 
kvalitní mužstva, která změřila síly ve 
dvoudenním klání. 

Po prvním dnu se vedlo nejlépe Kos-
telci nad Orlicí, za kterým následo-
val Havířov, Opava a Český Těšín. 
Cesta k opavskému vítězství se rodila 
až druhý den. Po vítězném souboji 
mezi 3. a 4. týmem si Opavští poradili 
i s Havířovem 8:5. Z řad Opavy měl na 

výhře velký podíl Petr Zavadil, který 
předvedl několik vydařených startů 
v pálkařském boxu. Slezané domino-
vali i ve finále a Kostelec porazili 9:2.

Za zmínku stojí výkon nadporu-
číka Radima Schlingera, který během 
víkendu odehrál 7 zápasů na pozici 
chytače a výrazně se svou hrou podí-
lel na úspěchu opavského družstva. 
Detailní výsledky a postřehy z turnaje 
najdete na webu www.tjhit-opava.cz.

U Staré silnice je nové softballové hřiště

Opavská víceúčelová hala hos-
tila ve druhé polovině dubna 

republikové finále Poháru AŠSK 
ČR „O nejlepší pohybovou sklad-
bu”. Do Opavy se sjeli medailisté 
krajských kol z 25 škol z celé re-
publiky. 

Opavské školy se předvedly v tom nej-
lepším světle a ukázaly sílu opav-
ské gymnastiky. Kategorii I. stupně 
ZŠ opavské děti zcela ovládly. Nejlepší 
byli „Krtci” ze ZŠ Opava, Šrámkova (na 
snímku vpravo), 3. skončila ZŠ Opava, 
Vrchní se skladbou „Na louce u včelích 

medvídků” 
a 4. byla ZŠ 
Opava, Engli-
šova se sklad-
bou „Kámen, 
nůžky, papír”. 
Englišova si 
navíc odnesla 
cenu za nej-
originálnější 
skladbu (na 

horním snímku). V kategorii II. stupně 
ZŠ zcela zaslouženě zvítězila ZŠ Opava, 
Englišova se skladbou „Noty” (na snímku 
vlevo) a těsně pod stupni vítězů skončila 
na 4. místě skladba „Zuby” v podání ZŠ 
Opava, Šrámkova. Na organizaci akce se 
podíleli zástupci OR AŠSK Opava a ZŠ 
Englišova.
 Foto: Jan Šindler

Opavská pódiová gymnastika opět kralovala
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JAK SE ŽIJE

Sedačky a křesla kolem zdí, uprostřed místnos-
ti několik stolků. V křeslech sedí rodiče se sy-

nem, který přestal zvládat změny v životě, zlo-
mená a smutná žena, kterou týral manžel. Jsou 
tu další lidé a psychiatrický personál. Začíná jed-
no z pravidelných rodinných sezení v opavské 
psychiatrické léčebně, na kterých se rodinní pří-
slušníci ptají, jak mohou pomoci svým nemocným 
a ztrápeným blízkým a debatují o potížích.

Někteří lidé si tady poprvé řeknou něco, co si do té doby 
říct nedokázali. Další se ptají na budoucnost a hledají opory, 
které pomohou zvládnout pacientův návrat. Po téměř dvou 
hodinách sezení končí. Menší muž, bývalý sportovec, se ještě 
obrací k ostatním a děkuje primáři Petru Tarabovi, že mu 
pomohl znovu začít žít, že jej zaktivizoval.

Primář takovou chválu odmítá. „To je kolektivní záležitost. 
Málokdo si uvědomuje, že to není otázka jednotlivce, spe-
cialisty, ale mnoha lidí, celého týmu a k tomu ještě dob-
rého zázemí. Říká se, že zdravotnictví jsou lékaři a sestry. 
Já si myslím, že ve skutečnosti je to širší a záleží na kaž-
dém včetně personálu z údržby,” konstatuje. „Jako psychi-
atři jsme schopni pomáhat v krizi, brzdit to, co vnímáme jako 
nemocné, pomáhat dostávat kontrolu nad nemocí a podpo-
rovat zdravý způsob života. Vlastní život ale jako psychiatři 
směřovat neumíme, ten si musí směřovat každý sám,” říká. 

Profesní život Petra Taraby je těsně spjat s opavskou léčeb-
nou. Léčí, pomáhá lidem, přednáší na Slezské univerzitě, podílí 
se na pořádání konferencí. Spolupracuje s různými spolky 
a sdruženími, které pomáhají nemocným. Letos psychiatrická 
léčebna oslaví 120 let a on je jedním z lidí, kteří mají na sou-
časném fungování léčebny významný podíl. 

Oddělení, které vede, se zabývá psy-
chotickými 
poruchami. 
Jde o po-
ruchy, 
kdy člo-
věk 

přestává mít smysluplný kontakt s běžným světem a běžné 
podněty pro něj přestávají být srozumitelné. „Psychózy člo-
věka někdy úplně vykoření. Člověk si třeba může myslet, že 
jeho rodiče nejsou jeho rodiče,” podotýká psychiatr.

Mimo jiné léčil člověka, který byl nadprůměrně inteligentní, 
ale hluboce a upřímně věřil, že je planeta ohrožena zlými 
mimozemšťany. Tento muž, který pracoval jako manažer, 
vyráběl podivné artefakty, které měly mimozemšťany odpu-
zovat, nechával si týden co týden prohledávat auto, aby se 
zbavil mimozemských odposlechů, nechal rozebírat počítače 
a monitory podřízených v zaměstnání a nechával je chodit 
v černém oblečení, protože lidé v černém (Man in black) jsou 
bojovníky proti mimozemšťanům.

Cesta Petra Taraby k oboru nebyla zcela přímočará. „Určitý 
vzor jsem měl v otci lékaři. Druhý mezník, který mě přivedl 
k neurovědám, byl můj středoškolský profesor Miloš David. 
Ten mi řekl: Chcete-li něčeho v medicíně dosáhnout, máte 
dva směry. Buď se věnovat srdci – kardiologii, nebo mozku. 
Já jsem tehdy mozek nechápal, nerozuměl jsem mu, byl pro 
mě taková bezbřehá neohraničená hmota. Od třetího ročníku 
VŠ jsem začal pracovat ve výzkumné laboratoři vyšší ner-
vové činnosti a když jsem končil studium, tak jsem uvažoval 
o ARO, kde dochází k velkým psychickým změnám souvise-
jícím se stavem vědomí. Nakonec jsem však zvolil psychiat-
rii,” vypráví.

„Neurologii jsem vnímal v základních reflexech a člověk mě 
spíš zajímal jako bytost. Na začátku 80. let pro mě psychi-
atrie ještě nebyla moc jasným oborem. Zásadní prozření do 
toho vnesl profesor Höschl, který otevřel obor neurovědnímu 
pohledu a navrátil psychiatrii do medicíny.” 

Když pracuje s pacienty a hledá cestu, jak jim pomoci, nepře-
chází hned k jedinečným spletitostem osobních životů, ale 
začíná u jednoduchých, všem společných věcí. Velmi často 
hovoří o světle a životním řádu. „Porucha je poruchou v tom 
směru, že vede k chaosu. Chaos se projevuje v dennodenních 
aktivitách. Lidé, kteří mají posléze diagnostikovány duševní 
choroby, říkají, že se cítí unaveni, vyčerpáni, že často pole-
hávají. Že často spí dopoledne a pořád nenaberou sílu. Ten 
chaos je čím dál horší a málokdo si uvědomuje, že to je právě 
v důsledku ne-řádu, ne-programu. Tito lidé se řídí pocity, tím, 
co se v tuto chvíli odehrává. Ne tím, co je zásadní,” zdů-

razňuje. „Řád a světlo zdůrazňovala i bývalá dlouholetá 
předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová, která 
v Opavě před dvěma lety přednášela,” říká.

Uvádí případy pacientů, kteří sice poctivě brali léky, ale 
vraceli se zpět nemocní. „Co se 
změnilo? Léky zůstaly 
stejné, ale pře-

stali dodr-
žovat určitý 

rytmus, řád 
svého života. 

Pozdní vstá-
vání, žádné pra-

videlné aktivity,” 
poznamenává. On 

sám se třeba zabý-
val případem paci-

entky, která byla 
během dvaceti let 
třicetkrát hospitalizo-
vána. Proč se vracela 

do léčeben? Byla na důchodě, 

OSOBNOST

Petr Taraba
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a tak jí připadalo, že nemá co dělat. Pozdě vstávala, hodně 
seděla nebo jen ležela. Na takový způsob života se pak naba-
lily úzkosti, trápení, choroby. 

Je to rozdíl oproti muži, který na rodinném sezení Petru 
Tarabovi děkoval. Ten navzdory všem hendikepům pracuje, 
setkává se s přáteli, jezdí na výlety. „Opravdu žije kvalitní 
život. Že by hloubal, přemítal, nořil se do minulosti? To nikam 
nevede,” říká primář.

Před naším rozhovorem měl primář Taraba skupinové sezení 
s pacienty, na kterém si promítali jeden z příběhů z doku-
mentárního seriálu Třináctá komnata. „Ten seriál je velmi 
dobrý počin. Lidé vidí, že nemoc si nevybírá a může zasáh-
nout každého. I ty, kteří jsou ve společnosti považováni za 
slavné a úspěšné. Vidí, jak se s nemocemi potýkají, co jim 
pomáhalo, a může jim to pak osobně pomoci,” vysvětluje.

Petr Taraba zažil řadu pacientů, kteří se dokázali úspěšně 
poprat i s velmi těžkou chorobou. Například ženu, která se 
nikdy úplně nevyléčila, byla opakovaně hospitalizována, ale 
vystudovala dvě vysoké školy, třetí právě studuje. Mimo to 
přednáší na VŠ a ještě pracuje na krátký úvazek v manuál-
ním zaměstnání.

Během rozhovoru ukazuje Petr Taraba na různé artefakty 
či suvenýry, které dostal od pacientů a vzpomíná na pří-
běhy s nimi spojené. Mluví zaujatě a starostlivě. Je možné, 
že je v terapeutické praxi přísný a náročný. Alespoň pacienti, 
jejichž život je rozevlátý, musí každou zmínku o řádu vnímat 
jako přísnou. Ale také je oddaný práci a pozorný k lidem, se 
kterými pracuje. Často zdůrazňuje zásluhy a úspěchy svých 
kolegů a kolegyň, svých podřízených. Mluví o významu růz-
ných organizací, které se věnují pacientům i po skončení léčby. 

Petr Taraba je ženatý a má dva syny. I když je psychiat-
rie v jeho životě důležitá, není alfou a omegou. Poslední 
dobou začal jezdit na koni a neodradila jej ani ne zrovna malá 
nehoda. Ukazuje na novoroční přání, na kterém je zobrazen 
jeho kůň Frank. Nadšeně a zaujatě vypráví o cestování, histo-
rických osobnostech spojených s Moravskou bránou, o České 
kotlině. Zajímá se osudy památných míst v krajině, podílel se 
na obnovení památky kaple sv. Anny. Když se během poví-
dání dozví, že bude tento měsíc v Opavě výstava a přednášky 
cestovatele Jiřího Kolbaby, ihned si zapisuje termíny. 

Když se loučíme, čtu si slova, která si vytiskl a pověsil na 
boční stěnu pracovny. „Láska, kterou jsme projevili, díla, 
která jsme vytvořili, utrpení, která jsme vydrželi, zahalují 
prázdnotu našeho konce. Jediný šat, který nás přežije jako 
část lidského svědectví.”

Opavská psychiatrická léčebna letos oslaví 120 
let od svého otevření. Kromě toho si také při-

pomíná padesátileté výročí založení psychodrama-
tické skupiny v psychiatrické léčebně. Na konfe-
renci, kterou při této příležitosti pořádá, se sjede 
řada významných osobností.

Konference bude probíhat v opavské léčebně 14. a 15. 
května. Je zaměřena na komplexní terapii psychóz v praxi 
a její motto souvisí s dlouholetým trváním léčebny – není 
identity bez kontinuity. Mezi jinými zde vystoupí známý 
český filozof, bývalý ministr školství Jan Sokol či jedena-
osmdesátiletý nestor farmakologie a jeden ze zakladatelů 
známých jesenických kongresů Oldřich Vinař. Oldřich Vinař 
patří mezi ty psychiatry, kteří ač byli orientováni farmakolo-

gicky, tak vždy zdůrazňovali význam psychoterapeutických 
přístupů. Mezi jeho známá slova patří: „Léky umožňují, aby 
slovo bylo slyšet”. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 
14. května v 9 hodin. 

Opavská léčebna byla postavena během tří let a začínala 
s kapacitou dvěstě pacientů. Už po několika letech se její 
kapacita zdvojnásobila a počet pacientů se i nadále zvyšoval. 
Vznik opavské psychodramatické skupiny v roce 1959 patří 
mezi průlomové nejen v rámci léčebny, ale v rámci repub-
liky. Psychodrama se stalo pevnou součástí komplexního sys-
tému léčby psychóz a společně například s arteterapií, muzi-
koterapií či psychogymnastikou se v léčebně využívá dodnes. 
Právě komplexnost léčby ve všech směrech je pro opavskou 
léčebnu charakteristická.

Opavská psychiatrie oslaví 120 let velkou konferencí
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Pro milovníky hudby připra-
vilo statutární město Opava 

dva koncertní skvosty. Na konci 
května vystoupí na jediném čes-
kém koncertě vynikající španěl-
ský soubor Ensemble Fontegara 
s mezzosopranistkou Martou In-
fante. A první červnový den irský 
muzikant a zpěvák Liam Ó Maon-
lai, který si přizval držitelku loň-
ského Oskara Markétu Irglovou. 

Koncert španělského hudebního 
tělesa proběhne v rámci Mezinárod-

ního hudebního festivalu Janáčkův 
máj. Komorní orchestr specializovaný 
na starou hudbu vystoupí v neděli 24. 
května v 19 hodin v kostele sv. Vojtě-
cha. 

Orchestr byl založen v roce 1993 Rau-
lem Mallavibarrenou a jeho členy jsou 
nejvýznamnější španělští hudebníci. 
V programu zaměřeném výhradně na 
barokní španělskou a italskou hudbu 
zazní díla skladatelů Duróna, Sala-
verdeho, Vivaldiho a Carrióna. „His-
toricky poučená interpretace, užití 

dobových nástrojů, mistrovství orches-
trálních hráčů a vynikající zpěvačka 
Marta Infante slibují spolu s mistrov-
stvím barokních skladatelů jedinečný 
hudební zážitek,” zve na akci drama-
turg městských kulturních akcí Petr 
Rotrekl. 

Druhá hudební pozvánka směřuje na 
prvního června do sněmovního sálu 
minoritského kláštera, kde ve 20 hodin 
vystoupí vynikající irský muzikant 
a zpěvák Liam Ó Maonlai. Ten si na 
své české a moravské turné u příleži-
tosti vydání CD To Be Touched pozval 
také svou kamarádku Markétu Irglo-
vou, se kterou v minulosti spolu s Gle-
nem Hansardem mnohokrát vystu-
poval. „Důkazem česko-irské kulturní 
spolupráce je vynikající album, které 
vyšlo v Irsku v listopadu 2008 a které 
se točilo ve studiu Sono u Prahy, kde 
mimo jiné vznikla i oscarová nahrávka 
Falling Slowly,” upozorňuje Petr 
Rotrekl. Stejně jako na této nahrávce 
i na koncertech doprovodí Liama Mar-
kéta Irglová. 

„Bude to její první vystoupení v Če-
chách po roce cestování po světě. Liam 
Ó Maonlai vždycky tvrdil: „Tradiční 
hudba nepatří mně. Já patřím jí. A své 
zemi.” Když Hothouse Flowers, Lia-
mova domovská skupina, v roce 1989 
vydala album People, mimochodem 
nejúspěšnější irský debut všech dob, 
nechal se i jejich ochránce Bono z ka-
pely U2 unést: „Liam je nejlepší bílý 
soulový zpěvák na světě.” A v první 
červnový večer se o tom můžeme pře-
svědčit i my v Opavě,” uzavírá Petr 
Rotrekl.

Opava hostí španělské hudební inspirace, irskou muziku

a držitelku Oskara Markétou Irglovou

Studentský majáles zve na sci-fi a Wohnouty

Letošní májové studentské 
oslavy mají opět bohatý pro-

gram. Hlavní průvod městem se 
ponese v duchu sci-fi a fanta-
sy a tato témata se budou prolí-
nat dalším programem. Majáles 
se bude konat od pondělí 4. do 
čtvrtku 7. května.

První den oslav bude věnován filmu. 
V atriu FPF Slezské univerzity na 
Masarykově ulici bude od 19.30 hodin 
promítnuta řada snímků z dílny Trinity 
Pictures, která produkuje nezávislé 
studentské filmy. Přítomen by měl být 
i jeden z filmařů – Jakub Hussar. V pří-
padě deště se akce uskuteční o půl 
hodiny později v učebně H3 v areálu 
univerzity na Hradecké ulici. 

Úterý bude patřit literatuře, a to pře-
devším autorům sci-fi a fantasy textů. 
Od 19 hodin se v kavárně Melodie 
(ulice Na Valech) představí autor Pavel 
Renčín.

Třetí den zaměřili organizátoři 
na divadla. Od 19 hodin se před-
staví nově vzniklý studentský spolek 
Onuca (Opavští nezávislí umělci cel-
kem angažovaní) s hrou Dívčí válka. 
V Loutkovém divadle letos nebude 
chybět ani představení alternativního 
divadla, které má pod svými křídly 
občanské sdružení Nová síť. Zahraje 
D.I.S. Harmonie, která připravila pre-
miéru hry na téma sci-fi a fantasy 
s názvem Robokopr. Čtyři herci a je-
den hudebník pobaví a překvapí kaž-

dého, kdo je ochoten s nimi sdílet 
adrenalin nenazkoušeného divadla. 
Tato divadelní skupina vytvořila před-
stavení, které je vždy zároveň premi-
érou a derniérou. 

Festival vyvrcholí ve čtvrtek. Na pro-
gramu bude majálesový průvod 
a velký bigbítový koncert v Městských 
sadech. Sraz účastníků průvodu je 
v 15 hodin na Ptačím vrchu. Mezi sci-fi 
a fantasy maskami bude vybrána nej-
lepší, která získá zájezd od Student 
Agency. Od 16.30 hodin se akce pře-
sune nově do Městských sadů. Tradiční 
přehlídka kapel nabídne Sonyk Bel, 
Two men whose loves music, Volant. 
Hlavní skupinou budou Wohnouti. Poté 
bude večer pokračovat s DJ. 

Na jediný koncert 
v republice přijede 

do Opavy špa-
nělská zpěvačka 
Marta Infante.

Foto: archiv En-
semble Fontegara
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Májová procházka Opavou. Přijďte 
si v sobotu 16. května vychutnat 
jarní procházku historickým centrem 
města Opavy. Městské informační 
centrum pro vás připravilo hodinovou 
prohlídku „Perly města Opavy”, která 
začne v 11 a ve 14 hodin před Hlás-
kou a bude zakončena u kostela sv. 
Hedviky. Kostel bude otevřen od 10 
do 16 hodin včetně možnosti bezplat-
ného výstupu na věž.
Výstava o Československu za 
války. Český svaz bojovníků za svo-

bodu, základní organizace č. 4, 
Havířov a Slezské gymnázium zve 
všechny zájemce na dokumentační 
výstavu Československo po mnichov-
ském diktátu. Expozice je určena 
veřejnosti, a především mládeži a má 
za cíl připomenout léta, která náš 
národ prožil „pod hákovým křížem”. 
Výstava bude instalována v prosto-
rách Slezského gymnázia ve dnech 
4. až 15. května. Slavnostní ote-
vření expozice proběhne 5. května. 
Ve všední dny bude výstava zpřístup-

něna školám, 10. května od 9 do 17 
hodin veřejnosti.
Pocta Bohuslavu Martinů. Ve čtvr-
tek 21. května v 19 hodin v minoritu 
zazní Pocta Bohuslavu Martinů k 50. 
výročí úmrtí. V Písni o domově bude 
účinkovat profesor JAMU L. Kyse-
lák (viola) a člen Pražských divadel 
A. Strejček. Otevírání studánek bude 
provedeno Pěveckým sdružením slez-
ských učitelek, učiteli a žáky ZUŠ V. 
Kálika, K. Kosterou a A. Strejčkem. 
Akci pořádá Agentura Karla Kostery.

K
R

Á
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E

Výstava a přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby

Dům umění bude od prvního 
květnového čtvrtku hostit vý-

stavu fotografií známého české-
ho cestovatele Jiřího Kolbaby. 
Muž, který zcestoval šest konti-
nentů a oblíbil si Antarktidu, na-
bídne návštěvníkům přírodní sce-
nérie, detaily přírodních struktur 
a portréty domorodých lidí mno-
ha etnik z celého světa. Kromě 
výstavy připravil i čtyři besedy 
s projekcí.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
7. května a začíná v 17 hodin. Besedy 
budou probíhat v první polovině května 

a na začátku a na konci června. Úvodní 
z nich je naplánována hned po vernisáži 
v Domě umění, začíná v 18 hodin a má 
název Fotograf na cestách. Další tři 
budou v aule Slezské univerzity. V úterý 
12. května od 18 hodin na téma To je 
Havaj, 3. června od 18 hodin se zamě-
řením na Tibet s názvem Vlakem na 
střechu světa, 24. června od 18 hodin 
s názvem Ukradená země a bude o pu-
tování napříč Spojenými státy. 

Jiří Kolbaba byl dříve znám jako 
výborný atlet, mistr republiky v běhu 
na 3000 metrů překážek. Pracoval jako 
výtvarník a grafik. Cestování po světě 

a fotografování se začal intenzivně 
věnovat po listopadové revoluci. Muž, 
který předloni oslavil padesát let, je na 
cestách šest až devět měsíců v roce 
a navštívil už více než 130 zemí. Nej-
raději má ledovce a pouště. V rámci 
celosvětové kampaně Keep walking se 
dostal do elitní skupiny cestovatelů. 
Kromě toho je viceprezidentem Českého 
klubu cestovatelů. Jeho osobní webové 
stránky najdete na www.theworld.cz.

Výstavu a doprovodné akce připravila 
Slezská univerzita ve spolupráci s Opav-
skou kulturní organizací. Výstava foto-
grafií potrvá do 28. června.

Další břehy se rozloučily se Snílky
Velký městský festival Další břehy 
má za sebou další ročník. V tom 
letošním mohli návštěvníci vidět 
například veřejné venkovní předsta-
vení Bílého divadla s názvem Z to-
hoto obrazu už nikdy neodejdu či 
poctu výtvarníku Yves Kleinovi v po-
dání opavské Základní umělecké 
školy.

Foto: Jan Šindler

Jedné květnové noci se otevře sedm bran muzea

Chcete se projít nočním mu-
zeem či nočním arboretem? 

Slezské muzeum pro vás na ko-
nec května připravilo večerní 
akci, během níž si můžete projít 
až sedm různých objektů, které 
muzeum spravuje.

Slezská muzejní noc je naplánována 
na 29. květen a bude probíhat od 19 
hodin do půlnoci. Otevřeno bude pět 
opavských budov (Výstavní budova, 
Blücherův palác, památník Petra Bez-
ruče na Ostrožné i budova naproti 
památníku a Palác Razumovských), 
památník v Hrabyni a arboretum. 
Pro dopravu do arboreta a Hrabyně 

se muzeum snaží zajistit bezplatnou 
kyvadlovou dopravu z centra města. 
Kromě toho chce se Slezskými zem-
skými drahami vypravit speciální histo-
rický vlak na trasu mezi Opavou a Kr-
novem a zpět.

„Ve Výstavní budově návštěvníky čeká 
výstava Krása, která hřeje, ta před-
staví gotické a renesanční kachle 
Moravy a Slezska. Dojde na prezen-
taci i praktickou ukázku jejich výroby,” 
zve na prohlídku Kamila Streitová ze 
Slezského muzea. „Pojďte dolů do jes-
kyně.” „Tímto zvoláním zve přírodo-
vědné oddělení muzea do prostor 
uměle vytvořené jeskyně s krystaly 

minerálů, pravěkými fosíliemi, soubory 
jeskynních brouků, netopýrů a mecho-
rostů. Děti si mohou zkusit malbu na 
jeskynní stěny přírodními materiály. 
A třetím bodem programu muzejní noci 
ve Výstavní budově bude překvapení – 
odhalení jedinečného muzejního expo-
nátu,” dodává Kamila Streitová.

I ve všech dalších budovách čeká 
na návštěvníky překvapení. Kromě 
toho zde budou také fotoprezentace 
zachycující současný stav muzejních 
budov. S ohledem na jejich stav dává 
muzeum akci podtitul „Brány muzea 
pobořené”. Více informací o akci nalez-
nete v kulturním kalendáři.
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VÝBAVA AVEO KOMFORT: ABS, airbag øidièe, KLIMATIZACE, centrální zamykání, posilovaè øízení, autorádio s CD / MP3, elektricky 
ovládaná okna vpøedu, výškovì stavitelný volant, tónovaná skla, nárazníky v barvì karoserie,dìlená sklopná zadní sedadla, záruka 5 let, ...

a to vše jen za 2 845,- Kè mìsíènì* pøi nulové akontaci, DPH ve výši 28 481,- Kè Vám navíc vrátí stát - máte na 10 splátek!!!

Autocentrum Hulváky, 28. øíjna 285, 709 00 Ostrava
Infolinka: 605 777 779        www.chevy.cz
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GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN

NEJdéle fungující automobilová firma
NEJúspìšnìjší prodejce nejen na Moravì
NEJvìtší sklad vozù - odjet mùžete ihned
NEJvýhodnìjší financování na trhu
Skladové vozy se slevami až 120 000,- Kè!

AAVEO KOMFORT s klimatizací zdarma
Ceny pro podnikatele bez DPH: v hotovosti jen !167 900,- Kè

na úvìr !149 900,- Kè
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/1 � 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 zajištěn).

Záruka 3 roky!!!

Vzorková prodejna:

Opava, Bílovecká 2411/1, tel. 553 685 254, opava@isotra.cz, www.isotra.cz
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• BĚLENÍ ZUBŮ  
• PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
•  ODSTRANĚNÍ PIGMENTŮ AIR FLOW TECHNIKOU
• HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJEM VECTOR
• ZUBNÍ OZDOBY

ZUBNÍ ORDINACE V CENTRU OPAVY 
Náměstí republiky 1

Hygienistka, preventistka Eliška Vranková DiS
TEL.: 776 894 383, 553 794 383 

TOUŽÍTE PO ESTETICKY 
DOKONALÉM ÚSMĚVU ?
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P�IHLASTE SE P�ES 

INTERNET
INTERNET

a získejte atraktivní 

výhody
výhody
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... s námi máte dobrý kurz!

PRÜFUNGSZENTRUM
GOETHE-INSTITUT

vnnííívnnííívvnvnívnííníí

ESS

POMATURITNÍ
STUDIUM

již od 13 999 K�

NAŠE NOVINKA!
letní kurzy již
od 899 K�/ týden

Í Š

JAZYKOVÉ KURZYJAZYKOVÉ KURZY
AJ - NJ - ŠJ - IJ - FJ - RJ - �J

pomaturitní studium v centru Opavy
ranní, odpolední a veèerní kurzy

výuka ve firmách a organizacích
pøíprava na jazykové certifikáty

individuální výuka již od 249 Kè/vh

www.hello.cz    opava@hello.cz    
ICQ: 249 284 704

   599 442 182, 776 827 006
Jsme akreditovaným centrem zkoušek AJ a NJ.
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•••••••Hláska

PLATEBNÍ TERMINÁL, SHODEXO PASS, UNIŠEK
Kolá�ská 18, Opava, Czech Republic

Sleva 25% na
samozabarvovací �o�ky

Kolekce slune�ních brýlí 2009
- vhodné i pro dioptrickou korekci -

PLATE
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Pro novou prodejnu Pro novou prodejnu 
motocyklů a příslušenství v Opavěmotocyklů a příslušenství v Opavě

 přijmeme pracovníky na tyto pozice: přijmeme pracovníky na tyto pozice:

��  Vedoucí prodejnyVedoucí prodejny

�� Prodejce Prodejce

�� Mechanik Mechanik

�� Servisní Technik Servisní Technik
Své životopisy zasílejte na:Své životopisy zasílejte na:  

MOTO-OPAVA@SEZNAM.CZMOTO-OPAVA@SEZNAM.CZ
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OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel./fax: 553 716 551
BRUNTÁL • Zámecké nám. 8 •  tel.: 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, L. Fülöpová

Největší nabídka • Nejnižší provize • Tradice • Profesionalita

 dvougener. RD ½ RD 3+1 RD 4+1 řadový RD 5+1
 4.280.000 Kč 1.590.000 Kč 3.290.000 Kč 3.195.000 Kč

 Opava Opava Hradec nad/Mor. Hradec nad/Mor.

RD 5+1  zahrádka s chatkou  restaurace  komerční objekt
 1.290.000 Kč  300.000 Kč 3.390.000 Kč  9.900.000 Kč

  Žimrovice  Opava Stěbořice Opava
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www.oberbank.cz

Žirokonto - běžný účet, který 
respektuje Vaše rozhodnutí
> v Oberbank platíte pouze za to, co skutečně využíváte
> vedení účtu do 30. 9. 2010 zdarma
> při otevření účtu obdržíte zajímavý dárek*                         
*Tato akce trvá do vyčerpání zásob. 

Vy určujete svůj směr

Oberbank AG, Masarykova třída 274/27 Opava, Tel. 553 608 823, opava@oberbank.cz
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Dodávky Mercedes-Benz. Hvězdy, které se vyplatí.

Vito 109 CDI 
od 419 000 Kč bez DPH

Sprinter 209 CDI 
od 487 500 Kč bez DPH

Viano CDI 2.0 
od 729 000 Kč bez DPH

Skútr YAMAHA 
zdarma

CENTRUM Moravia Sever, Rudná 3, Ostrava, tel.: 596 761 111/123, www.mercedes-moravia.cz

MB vyzva-letak 89x130.indd 1 29.4.2009 10:03:16
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  2. 5. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU mimo – O
  3. 5. 17.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ uz. předst. – Č
  4. 5. 10.00 POPELKA školy – M
  5. 5. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
  6. 5. 18.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. S – B
  7. 5. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 9 – B
  9. 5. 10.00 BOUŘE sk. D – Č
10. 5. 19.00  BOUŘE. Premiéra činohry. sk. P – Č
11. 5. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. M – O
12. 5. 19.00 BOUŘE sk. 1 – Č 
13. 5. 19.00 BOCCACCIO sk. 2 – OP
14. 5. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 6 – B
15. 5. 19.00 BOCCACCIO sk. 3 – OP
16. 5. 19.00 HAMLET sk. 7 – Č
17. 5. 19.00 YUZURU mimo – O 
18. 5. 18.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. O – B
19. 5. 19.00 KAMELOT. Výjimečné koncertní turné 2009. mimo 
20. 5. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
20. 5. 16.00 MODELKY. Česká premiéra, scénické 

čtení ve foyeru, studentský projekt. mimo
21. 5. 19.00 HAMLET sk. H – Č
22. 5. 19.00 BOCCACCIO sk. 4 – OP
23. 5. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU mimo – O
24. 5. 17.00 KONCERT TANEČNÍHO OBORU A SOUBORŮ MAŽO-

RETEK AMU. ZUŠ V. Kálika. mimo
25. 5. 10.00 ROMEO A JULIE školy – Č 
26. 5. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 5 – B
27. 5. 10.00 ROMEO A JULIE školy – Č
28. 5. 19.00 BOCCACCIO sk. 9 – OP
29. 5. 10.00 JAK SE VÁM LÍBÍ školy – Č
29. 5. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ mimo – Č
30. 5. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE mimo – OP

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
24. 5. 19.00  34. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČ-

KŮV MÁJ V OPAVĚ. Program: Hudba italského a špa-
nělského baroka – Duron, Vivaldi, Salaverde, Literes. 
Účinkují: Marta Infante – mezzosoprán, Ensemble Fon-
tegara (Španělsko). IX. abonentní koncert SMO a sdru-
žení Talent. Kostel sv. Vojtěcha.

VÝSTAVY SMO
SVĚT V OPAVĚ – fotografie z celého světa objektivem cestovatele Jiřího 
Kolbaby: barevné přírodní scenérie a struktury, portréty etnik. Pořádá OKO 
ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Dům umění. Vernisáž 7. 5., 17 h. Od 
8. 5. do 28. 6., Út–Ne, 10–18 h. 
POKLADY STARÉHO UMĚNÍ – originální díla starých mistrů z období 
1500–1800. Pořádá OKO ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Os-
travě. Info: www.oko-opava.cz, www.gvuostrava.cz. Oratoř Domu umění. 
Do 28. 6., Út–Ne, 10–18 h.
BESEDY S PROJEKCÍ BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ S CESTOVATELEM 
JIŘÍM KOLBABOU – 7. 5., 18 h – Fotograf na cestách, refektář Domu 
umění; 12. 5., 18 h – To je Havaj, aula Slezské univerzity. Pořádá OKO ve 
spolupráci se Slezskou univerzitou. 
TŘI Z TRYCHTÝŘE (výstava fotografií skupiny Los Embudos) a „MŮJ 
SEN – MY DREAM” (vítězné a zdařilé práce mezinárodní výtvarné soutěže 
k propagaci S. Freuda). Minoritský klášter, Po–Pá, 10–16 h (do 29. 5.).

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 20 Kč/
os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy probíhají každých 20 
minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
  9. 5. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 4. 5. v MIC
23. 5. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 18. 5. v MIC

OPAVSKÝ MAJÁLES 2009 „SCI-FI A FANTASY”
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity, info: A. Sotolářová, 
tel.: 737 571 583, asociace@centrum.cz, www.ceskymajales.cz
4. 5. 19.30 FILMOVÝ VEČER – nezávislé sci-fi a fantasy student-

ské filmy z dílny Trinity Pictures. Atrium FPF SU, Masa-
rykova ul.

5. 5. 19.00 AUTORSKÉ ČTENÍ – ukázky sci-fi a fantasy tvorby 
P. Renčína a diskuze s autorem. Kavárna Melodie, Na 
Valech.

6. 5. 19.00 DIVADELNÍ VEČER – studentské divadlo Onuca s hrou 
Dívčí válka, alternativní divadlo D. I. S. Harmonie s hrou 
Robokopr (premiéra a derniéra). Loutkové divadlo.

7. 5. 15.00 MAJÁLESOVÝ PRŮVOD – sci-fi a fantasy masky se 
sejdou na Ptačím vrchu a projdou přes Ostrožnou ulici, 
Dolní náměstí a přijdou na Horní náměstí, kde bude 
nejlepší maska oceněna zájezdem od Student Agency.

7. 5. 16.30 MAJÁLESOVÝ BIGBÍT – tradiční přehlídka kapel: 
Sonyk Bel, Two men whose loves music, Volant, 
Wohnouti. Afterparty s DJ. Bývalý amfiteátr, Městské 
sady.

KINO MÍR
  5. 5. a 6. 5.  19.00 VALKÝRA – životopisný válečný historický film 

USA s titulky
  7. 5.–9. 5. 16.00 LOVECKÁ SEZONA 2 – animovaná pohádka 

v českém znění
  7. 5.–9. 5. 20.00 AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE – komedie USA s ti-

tulky
12. 5. a 13. 5. 19.00 SPIRIT – akční komiksové drama USA
15. 5. a 16. 5. 18.00 BOLD, PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD – animovaná 

komedie USA v českém znění
17. 5. 16.00  BOLD, PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
15. 5. a 16. 5. 20.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE – romantická komedie 

VB s titulky
17. 5. 18.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
19. 5. a 20. 5. 19.00 SEDM ŽIVOTŮ – drama USA s titulky
19. 5. a 20. 5. 17.00 NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZE-

NINY – česká animovaná pohádka
21. 5.–23. 5. 17.30 MARLEY A JÁ – komedie USA s titulky
21. 5.–23. 5. 20.00 NOUZOVÝ VÝCHOD – romantické drama USA 

s titulky
24. 5. 18.00 NOUZOVÝ VÝCHOD
26. 5. a 27. 5. 18.00 VÉVODKYNĚ – historické drama USA s titulky
28. 5. a 29. 5. 18.00 PŘÍBĚH O ZOUFALÁKOVI– animovaná pohádka 

v českém znění
30. 5. a 31. 5. 16.00 PŘÍBĚH O ZOUFALÁKOVI
28. 5. a 29. 5. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH – česká komedie
30. 5. a 31. 5. 18.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
PROGRAM OPAVSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
  4. 5. 18.00 UMĚNÍ PLAKAT (Dánsko, 2007, režie Peter Schonau 

Fog). Nejlepší skandinávský film za rok 2007, oceněný 
na mnoha film. festivalech. Drastické téma viděné 
očima nevinného dítěte. Příběh naplněný laskavým, 
absurdním i černým humorem. 

11. 5. 18.00 KATYŇ (Polsko, 2007, režie Andrzej Wajda). Příběh 
o zločinu, který měl zůstat zapomenut.

18. 5. 18.00 VALČÍK S BALŠÍREM (Izrael, 2008, režie Ari Folman). 
Originální animovaná výpověď o nesmyslném zabíjení 
z pohledu obyčejného vojáka. Jeden z nejúspěšnějších 
filmů roku 2008, nominace na Oscara a mnoho filmo-
vých cen. 

25. 5. 18.00 JUNO (USA, 2007, režie Jason Reitman). Oscar za scé-
nář a řada dalších prestižních filmových cen. Těhoten-
ství pomůže šestnáctileté hrdince pochopit „dospělý” 
svět a objevit lásku tam, kde zpočátku hledala povyra-
žení a nezávazný sex. 

31. 5.  19.00 ONCE (Irsko, 2006, režie John Carney). Markéta Irg-
lová a Glen Hansard v nezapomenutelném hudebním 
příběhu oceněném Oscarem. 

  1. 6. 18.00 VICKY CRISTINA BARCELONA (USA, Španělsko, 
2008, režie Woody Allen). Brilantní romantická kome-
die zasazená do letní Barcelony se Scarlett Johansso-
novou, Penélope Cruzovou a Javierem Bardemem. 

VÝSTAVY
VÝSTAVA ZDEŇKA BENEŠE - k 80. narozeninám opavského výtvarníka, 
které oslaví v květnu. Městská galerie Hradec n. M. Otevřeno o víkendech 
a svátcích od 10-17 h.
OBLASTNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ. Kynologické cvičiště, Měst-
ské sady. 8. 5. v 9 h.
VÝSTAVA SKALNIČEK spojená s poradenstvím. Pořádá Klub skalničkářů 
„IRIS”. Mnišská ulice, za kostelem sv. Václava. 14. 5. v 12–18 h, 15. 5. 
v 8–18 h.
MIROSLAVA RYCHTÁŘOVÁ – OBRAZY, ZDENĚK DEMČÍK – POEZIE. 
Galerie Librex. Vernisáž 6. 5. v 17 h. Potrvá do konce května.
PRODEJNÍ VÝSTAVA prací uživatelů. Marianum, příspěvková organizace, 
Rooseveltova 47. 24.–26. 5. v 9–16 h
ČESKOSLOVENSKO PO MNICHOVSKÉM DIKTÁTU. Výstava připravená 
z dokumentů, které poskytly Ústřední vojenský archiv Praha a Národní 
archiv Praha. Pořádá Český svaz bojovníků za svobodu, základní organizace 
č. 4, Havířov a Slezské gymnázium, Opava, p. o. 4.–15. 5., prostory Slez-
ského gymnázia. Otevření výstavy 5. 5. Ve všední dny přístupno školám, 
v neděli 10. 5. v 9–17 h veřejnosti.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
AMONITI – ozdoby i dravci dávno zaniklých moří. Komentovaná pro-
hlídka s autorem výstavy M. Hanáčkem 5. 5. v 17 h. Výstavní budova SZM, 
Komenského 10.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavilon AND. 
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější rostlina světa. Arboretum Nový Dvůr 
– exteriér. 
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V EVROPĚ. Evropská dimenze dendrologic-
kých sbírek SZM. Výstavní síň AND. 
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPOZI-
TÁŘŮ – KOTOUČ U ŠTRAMBERKA – posvátná hora bronzového věku. 
Výstavní budova SZM, Komenského 10.
KRÁSA, KTERÁ HŘEJE. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska. 
14. 5. v 17 h přednáška kurátorky výstavy M. Tymonové. Výstavní budova 
SZM, Komenského 10. 
STO LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ SLEZSKÝCH PÍSNÍ. Památník P. Bez-
ruče, Ostrožná 35. 
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PROMÍTÁNÍ FILMU TOBRUK – 1. 5. Za účasti režiséra V. Marhoula, který 
věnoval pro novou expozici Doba zmaru a naděje i písek z Tobruku, beseda 
s plukovníkem J. Křístkem, účastníkem bojů u Tobruku (11 a 15 h). Památ-
ník II. světové války v Hrabyni.
HLUČÍN – DARKOVIČKY 2009 – 23. 5. Vzpomínková akce k 64. výročí 
osvobození a k 71. výročí květnové mobilizace. Zahájení v 9 h. Program 
ve spolupráci SZM, Velitelství sil podpory, Velitelství společných sil, města 
Hlučín. 

BRÁNY MUZEA POBOŘENÉ – SLEZSKÁ MUZEJNÍ 
NOC 2009 – 29. 5., 19–24 h

Na zajištění muzejní noci se ve vzájemné spolupráci podílejí SZM, NPÚ – 
ú. o. p. Ostrava, statutární město Opava, Městský dopravní podnik Opava, 
Slezské zemské dráhy. Aktuální informace poskytne www.szmo.cz.
KRÁSA, KTERÁ HŘEJE – DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ. 
Seznámení s výstavou, prezentace a praktická ukázka technologie výroby 
kachlů, vylosování tří výherců, kteří obdrží kopie ČVS vystavených kachlů. 
V 19, 21, 22.30 h. Výstavní budova SZM, Komenského 10.
POJĎTE DOLŮ DO JESKYNĚ. Krystaly minerálů, pravěké fosílie, soubor 
jeskynních brouků, netopýři, mechorosty, pro děti malba na jeskynní stěny 
přírodními materiály. Výstavní budova SZM, Komenského 10.
PŘEKVAPENÍ ZE SBÍREK SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA. Odhalení 
jedinečného muzejního exponátu. Výstavní budova SZM, Komenského 10.
ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODOVĚDNÝCH SBÍREK. Blücherův palác, Masary-
kova třída 35.
VEČERNÍ PROHLÍDKY EPOZICE ZA ÚČASTI MISTRA PETRA BEZ-
RUČE. Speciální komentované prohlídky v kostýmech. Program v 19–21 h, 
21–23 h. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35.
KOUPAJÍCÍ SE BEZRUČ. Promítání běžně neprezentovaného krátkého 
němého filmu. Program v 19–21 h, 21–23 h. Památník Petra Bezruče, 
Ostrožná 35. 
OPAVA V PROMĚNÁCH ČASU. Výstava fotografií. Bývalý františkánský 
klášter, Ostrožná 42.
ETNOGRAFIE SE PŘEDSTAVUJE. Zajímavosti z depozitáře pracoviště. 
Bývalý františkánský klášter, Ostrožná 42.
MÍSTO, KDE ŽIL CAMILLO RAZUMOVSKÝ. Komentovaná prohlídka pro-
stor Slezského ústavu, program vždy v celou hodinu od 19–23 h. Palác 
Razumovských, Nádražní okruh 31.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR. Prohlídka pěstebních skleníků (průvodce 
návštěvníky seznámí s historií skleníkové expozice), Arboretum Nový Dvůr 
v Evropě (komentovaná prohlídka výstavy), Pěšinou za doprovodu loučí 
k výstavnímu pavilonu (výstava Kronika Arboretum Nový Dvůr), ohniště, 
oheň a louče (posezení u ohně a opékání špekáčků). Arboretum Nový 
Dvůr.
DOBA ZMARU A NADĚJE. Komentované prohlídky nové expozice s ko-
mentářem přímých účastníků bojů a veteránů. Památník II. světové války 
v Hrabyni.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
12. 5. 18.00 SETKÁNÍ S CESTOVATELEM J. KOLBABOU. Dopro-

vodná akce výstavy v Domě umění. Univerzitní aula Na 
Rybníčku 1.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Ruská knihovna, Olbrichova 25
  5. 5.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruské rodinné tradice 

a zvyklosti. Přednáší N. Orkina, tlumočí A. Hrabětová. 
19. 5. 16.00 O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruské výtvarné umění. 

Přednáší N. Orkina, tlumočí A. Hrabětová. 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU, aula, Na Rybníčku 1
  7. 5. 15.45 HISTORIE A SOUČASNOST NÁHRADNÍ RODINNÉ 

PÉČE. Přednáší P. Fabián. 
14. 5. 15.45 PSYCHOLOGIE V NAŠEM ŽIVOTĚ. Přednáší S. Qui-

sová. 
21. 5. 15.45 MODERNÍ ZPŮSOBY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. 

Přednáší K. Janiš ml. 
BLADE NIGHTS OPLAJN 2009. Pravidelné noční vyjížďky na inline brus-
lích Opavou. Pořádá Univerzitní sportovní klub SU ve spolupráci se statutár-
ním městem Opava. Zahájení 9. 5. ve 20 h před budovou Slezského diva-
dla, oficiální start ve 21 h. Další květnové vyjížďky – 16., 23., 30. 5.
TŘÍDENNÍ KURZY BEZPEČNÉHO INLINE BRUSLENÍ. Pořádá Univerzitní 
sportovní klub SU ve spolupráci s agenturou Sportovní kurzy.cz. Květnové 
termíny kurzů: 1.–3. 5., 15.–17. 5., 29.–31. 5. Začátek vždy v pátek od 16 
h. Městské sady před Inline centrem, Jaselská ulice (budova Opavlenu).

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
11. 5. 17.00 MICROSOFT OFFICE WORD 2007
12. 5. 17.00  MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007
CELODENNÍ KURZY
  4. 5.   8.15 SOCIÁLNÍ PRÁCE S MENŠINAMI A MIGRANTY
12. 5.   8.15 KOMUNIKACE S KLIENTEM
15. 5.   8.15 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
16. 5.  8.15 SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝMI
19. 5.  8.00 DOMÁCÍ NÁSILÍ
21. 5.  8.15 APLIKACE ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE
 8.15 ZÁKLADY KOMUNIKACE
 9.00 ŠIKANA NA PRACOVIŠTI
22. 5.  8.15 SYNDROM VYHOŘENÍ

26. 5.  8.15 OBEC A ROMSKÁ PROBLEMATIKA
27. 5.  8.15 ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
29. 5.  8.15 POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
31. 5.  8.15 PREVENCE TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ OSOB

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 5.  STAVĚNÍ MÁJE ANEB MÁJOVÉ SETKÁNÍ 
 14.30–18.00 S FOLKLOREM. Setkání folklorních souborů a cimbálo-

vých muzik. Info: 553 712 821, estetika@svcopava.cz, 
sl. Wenzelová. Zahrada SVČ Husova. 

  1. 5.  MÁJOVÁ OPAVA. 10. ročník splutí řeky v úseku 
Úvalno–Opava. Info: husova.otp@svcopava, p. Kalavský. 

  2. 5.  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRAMIC. Soutěž pro 4–5 členné 
posádky na pramicích (sjezd, slalom, sprint), slalo-
mová trať u loděnice a řeka v úseku Opava–Kravaře. 
Info: voda@svcopava.cz, 553 625 353, p. Beneš. Stří-
brné jezero. 

  3., 10., 24., 31. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. Přijďte se 
  9.00–12.00 podívat na zvířátka a můžete jim přinést i něco na 
 15.00–18.00 zub. SVČ Husova.
16. 5.   LITICKÝ OBLOUK. Jednodenní splutí vybraného 

úseku řeky Divoká Orlice. Vhodné pro vodáky se zku-
šeností WWI. Uzávěrka 11. 5. Info: voda@svcopava.cz, 
553 625 356, p. Beneš. 

24. 5.   TURNAJ V MINIHÁZENÉ. Info: sport@svcopava.cz, 
553 623 276, p. Vajda. 

25. 5.  KRAJSKÉ KOLO SPORTOVNÍCH HER MLÁDEŽE. 
Tyršův stadion.

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. 5. 10.00 a 16.00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Loutkoherecký 

soubor Skřítci LD SVČ. Klasická pohádka pro 
nejmenší.

  9. 5.  VESELÉ ŠTĚKÁNÍ aneb hraje vám Štěk, Ště-
káček a Štěkadlo – dětské divadelní soubory LD 
SVČ.

 15.00 O TŘECH ZAKLETÝCH PRINCEZNÁCH (DDS 
Štěkáček)

 15.45 PYŠNÁ PRINCEZNA (DDS Štěkadlo)
 16.20 DVANÁCT MĚSÍČKŮ
   Netradiční ztvárnění známých pohádek pro děti od 

5 let.
 18.00 ROŠŤÁCI (DDS Štěk), veselé příhody ze školních 

lavic. Pro děti od 12 let.
10. 5. 10.00 a 16.00 O PALEČKOVI. DDS Rarášci LD SVČ. Pro děti od 

4 let.
11. 5., 14. 5. 19.00 DO ŽNÍ... DS Siesta LD SVČ. Lyricko-hororový 

příběh se zpěvy a tanci z vesnického prostředí.
17. 5. 11.00 a 15.00 1x7 POHÁDEK. OPAL LD SVČ. Hrubínovy veršo-

vané pohádky pro nejmenší. Nádvoří Červeného 
zámku v Hradci nad Moravicí. V případě deště se 
představení nekoná.

24. 5. 11.00 a 15.00 POHÁDKY PRO MEDVÍDKA PÚ. DS Sáček LD 
SVČ. Divadelní zpracování klasických příběhů 
Medvídka PÚ, pro děti od 4 let. Nádvoří Červe-
ného zámku v Hradci nad Moravicí. V případě 
deště se představení nekoná.

31. 5. 11.00 a 15.00 ČAROVÁNÍ Z BEDNY ANEB O ČERVENÉ KAR-
KULCE. DDS Rarášci LD SVČ. Veselá pohádka pro 
celou rodinu. Nádvoří Červeného zámku v Hradci 
nad Moravicí. V případě deště se představení 
nekoná.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, www.zusvkopava.cz
12. 5. 18.00 KONCERT UČITELŮ. K 85. výročí založení ZUŠ V. 

Kálika. Městský dům kultury Petra Bezruče.
15. 5. 16.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují absolventi uči-

telů: A. Bartusková (příčná flétna), J. Kepa (trubka), 
M. Kopcová (klavír). Koncertní sál školy.

19. 5. 17.00 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují absolventi 
školy. Koncertní sál školy.

19. 5.  19.00 KONCERT SKUPINY „KAMELOT” ROMANA HOR-
KÉHO. Spoluúčinkuje DPS Jeřabinka. Slezské divadlo. 

20. 5. 17.00 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Účinkují absolventi 
školy. Koncertní sál školy.

21. 5. 15.00 AKORDEONOVÝ KONCERT. Účinkují posluchači 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Koncertní sál školy.

23. 5. 17.00 JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO SBOROVÉHO STUDIA 
JEŘABINKA. Účinkují: DPS Malinka, Ostružinka a Je-
řabinka, spoluúčinkují: P. Plánský (klarinet), M. Žurek 
(akordeon), sbormistr J. Lokaj, provází J. Kaniová, kla-
vír J. Lokajová. Sněmovní sál minoritského kláštera.

24. 5. 17.00 KONCERT TANEČNÍHO OBORU A SOUBORŮ MAŽO-
RETEK AMA. Účinkují žáci učitelů H. Pinkowské, Z. 
Voglové, E. Dudové a jejich hosté. Slezské divadlo.

26. 5.  PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 
 16.00–18.00 2009/2010. Hudební obor – budova školy, Nádražní 
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okruh, literárně-dramatický obor a taneční obor – 
budova školy Rybí trh 7.

28. 5. 16.30 ABSOLVENTSKÝ AKORDEONOVÝ KONCERT. Účin-
kují absolventi učitelů H. Noskové a E. Oriškové. Kon-
certní sál školy.

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – bar 
vinárny, Sluna.
16. 5. 20.00 VEČÍREK s kapelou Orient Express (střední proud – 

70.–90. léta). Zpívá E. Leiblová, V. Burda, Z. Viktorin. 
19. 5. 20.00 KVARTET MILANA VILČE
21. 5. 20.00 KONCERT MICHALA PAVLÍČKA
OLDIES DISKOTÉKY – každý páteční večer

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  6., 13., 20., 27. 5. 20.00 STUDENTSKÝ JUKEBOX + Dj Juanito
  1. 5. 20.00 REGGAE NIGHT 
  2. 5. 20.00 RETRO AND OLDIES MUSIC
  5., 12., 19., 26. 5. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ V MC13
15. 5. 20.00 DNB – B-COMPLEX, INSPIRAL X62, 

PROUD, RIDEE
16. 5. 20.00 ZKOUŠKA SIRÉN a další – koncert
22. 5. 20.00 GERM, THE CORNFLAKES – koncert
23. 5. 20.00 JAZZ IN MUSIC CLUB 13
29. 5. 20.00 SINCE Slovensko kapela-icq
30. 5. 20.00 OLDIES MUSIC
FESTIVAL 13 – 5.–6. 6. Pátek: Sonyk bel, The Fialky, Proti směru, Degra-
dace, V. Čok a kapela ByPass, C-phone, Sayko. Sobota: Expedice Apalucha, 
Shebas band, Godfellas, XindlX, Ladě, Wishlist.

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
19. 5. 17.30 SLUNCE JAKO LÉK/STRAVA JAKO LÉK III – před-

náška F. Janka, beseda o zdravé výživě.
STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
30. 5.  15.00 BIBLICKÁ HRA PRO DĚTI
KLUB PATHFINDER, ODDÍL 118 OPAVA
  1. 6.  9.00–16.00 DEN DĚTÍ NA RYBNÍČKU 

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.
HOLOS CENTRUM
23. 5.–24. 5.   HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního trau-

matu na náš život. Grofovy matice. Zážitkový seminář 
v rámci transpersonální psychologie, vede M. Hrabá-
nek, J. Badoučková. A-Centrum, Vítkova 10, Praha 8 – 
Karlín, metro Florenc. 

29. 5.–31. 5.   ŠAMANIKA – zážitkový seminář holotropního 
dýchání spojený s učením o šamanismu a výrobou 
šamanských masek. V rámci transpersonální psy-
chologie, vede M. Hrabánek. CDS Slunečnice, Děčín, 
Hudečkova 1. 

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo e-mailem
  5. 5. 17.30 JAK KOMUNIKOVAT LÉPE SE SVÝM ANDĚLEM 

STRÁŽNÝM – propojení anděla s intuicí (přednáška 
s meditací)

12. 5. 17.30 LOĎ ŽIVOTA – přednáška s meditací o životních změ-
nách

19. 5. 17.30 INTUICE S ANDĚLEM STRÁŽNÝM – konstelace II
26. 5. 17.30 OBJETÍ ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL – konstelace na spo-

jení s andělem strážným
28. 5. 17.30 MILUJ SVŮJ ŽIVOT– ukázky z filmu + beseda

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
  6. 5. 15.00 DEN KARDIAKŮ – přednáška odborné lékařky E. 

Hartmannové – Srdeční selhání – medicínský problém 
21. století (měření tlaku, prezentace výrobků a vita-
mínů). Církevní konzervatoř, Beethovenova.

  9. 5.  9.00 TURNAJ V ŠACHU – Memoriál J. Kleinové. Klubovna 
SZdP, Liptovská 21.

23. 5.  9.00 DĚTSKÝ DEN – Pohádkové dopoledne. Areál U chova-
telů, Kylešovice.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
11. 5. 15.00–17.00 TVOŘÍME S DECO SNĚHEM – tvorba květináče, 

rámečku s ubrouskem, kurz

13. 5. 15.00–18.00 KORÁLKOVÁNÍ – tvorba náušnic, náhrdelníku, 
kurz

20. 5. 10.00–17.00 PŘEDVÁDĚCÍ AKCE NA PRODEJNĚ – samo-
tvrdnoucí hmota „FUN CLAY”, hmota „BUBBLE 
FOAM”

25. 5. 15.00–17.00 KVĚTINKY Z TWIST ARTU – kurz
28. 5. 15.00–18.00 FIMO PRO ZAČÁTEČNÍKY – výroba šperků 

z FIMA, kurz

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

kojící matky
  5. 5. 15.00–18.00 ÚTERNÍ ODPOLEDNE – POHÁDKA v 16 h
  6. 5. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
  7. 5. 15.00–18.00 ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE
13. 5. 12.00 VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
15. 5. 15.00–18.00 PÁTEČNÍ HRANÍ
ZÁPIS 4. 5. – Hory s B. C. Kačkou, pobyt na horách plný cvičení a plavání, 
tel.: 723 848 320

TÁBORY, LETNÍ ŠKOLY
LETNÍ ŠKOLA TANCE – lektor J. Komora z Bratislavy, trenér 1. tř., mezi-
národní porotce latinskoamerických a standardních tanců, R. Šrom z Prahy, 
tanečník a choreograf, M. Hrabánek z Opavy, choreograf a tanečník meziná-
rodní třídy a další. 1. skupina: latinskoamerické a standardní tance pro děti 
a dospělé od 6 do 100 let. 2. skupina: jazz dance, moderní a alternativní 
tanec, základy baletní techniky pro všechny od 10 do 100 let. 5.–11. 7., 
Větrný mlýn v Hlavnici u Opavy. Info a přihlášky do 30. 5.: Taneční škola 
při Centru Holos, Čapkova 13, tel.: 553 615 324, 603 718 185, holos@ho-
los.cz. 
TÁBOR – VELKÉ KARLOVICE – s bohatým programem pro děti od 7 
do 17 let. Ubytování v chatkách, sportovní vyžití, řeka, koupaliště, jídlo 
i pro děti s bezlepkovou dietou. Cena 3000 Kč. 7.–16. 8. Info a přihlášky: 
www.36phroyalrangers.cz, tel.: 777 060 889. Pořádá 36. PH Royal Ran-
gers v ČR. 
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR – s tréninky požárního sportu, základy požární 
ochrany, první pomoci, vyhledáváním osob v terénu, orientací podle mapy 
a buzoly a spoustou her a zábavy. Ubytování ve stanech s podsadou, přítom-
nost zdravotníka. Pro děti od 7 do 15 let. Cena 3200 Kč. 12.–25. 7., táborová 
základna za Žimrovicemi s názvem Domoradovice – Rosoly. Info a přihlášky: 
J. Podešva – 728 610 431, Z. L. Machurová – 777 906 198, hasicihra-
dec@hasicihradec.cz. Pořádá Hasičský sbor Hradec nad Moravicí MHJ.

KURZY
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL pořádá pravidelně taneční 
setkání příznivců společenských tanců na úrovni pokročilých, Obecní 
dům Mokré Lazce – 17. 5. v 17–21 h. Stále probíhá zápis do tanečních 
kurzů spol. tanců pro mládež (a dospělé) – zahájení v září (říjen). Info: 
603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, přednášky, 
nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 27. 5., 15.30–18 h – zápis.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. Tel.: 723 391 163. MC 
Oasa, Válečkova 16. 6. 5. v 15.45 h.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. 11.–15. 5. Týdenní intenzivní kurz 
angličtiny pro začátečníky. 18.–22. 5. Týdenní intenzivní kurz pro věčné 
začátečníky a pokročilé. Do 30. 6. probíhají odpolední intenzivní kurzy ang-
ličtiny, odpolední jazykové kurzy, kurzy angličtiny pro děti od 3 let, mladší 
a starší školáky, náctileté. Dále kurzy pro veřejnost i pro firmy podle indivi-
duálních 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.
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ VŠECH PLEMEN. Pořádá 
ZKO, Městské sady. Příjem nových členů v areálu cvičiště – Ne od 10–12 h 
u sl. Pozdíškové. Info: 606 252 743, http://zko-opava.interdog.cz. 
KURZ ZPĚVU. Základy hlasové techniky pro lidovou píseň, populární, fol-
kovou, dechovou či klasickou se zpěvákem – sólistou opery, operety, muzi-
kálu. Info: V. Vít, 605 257 406, 732 689 770.
ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ BUDOUCÍCH LEKTOREK. 9. 5. Studio Tanytany, 
Sadová 46. Info: 604 214 103. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  6. 5.  KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNIC-
 14.30–18.30 TVÍ – seminář určen pro pracovníky ve zdravotnic-

tví, sociálních službách a pomáhající profese. Minorit-
ský klášter, malý sál. Info: 603 810 631, www.vzdela-
vani-mk.cz. 

  7. 5.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog E. V. 
 8.00–15.00 Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékařská ast-

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

11. 5. 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.

12. 5. 17.00 GEMMOTERAPIE. Léčba pupeny a výtažky z rost-
lin, přednáška J. Podhorné spojená s možností sesta-
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vit léčebnou kúru na konkrétní zdravotní problém. Pro-
dejna Radost, Horní náměstí 61. Info: 732 257 946, 
732 511 213, www.radost-opava.eu. 

13. 5. a 27. 5.  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.

14. 5. 17.00 PENÍZE – ANEBO ŽIVOT!? S podtitulem Ekono-
mie a úděl člověka. Přednáší L. Mlčoch. Pořádá Česká 
křesťanská akademie, MS Opava a Slezská univerzita. 
Hauerova ul., budova Slezské univerzity.

 21. 5. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE na téma: Aroma-
terapie aneb péče o tělo, mysl i duši přírodními pro-
středky. Prostory Asociace fyzioregenerace, Olomouc-
ká 2, 1. patro. Rezervace M. Nováková, 737 473 226, 
p.majewska@seznam.cz, www.vedomisrdce.cz.

22. 5. 17.00 HRANICE V NAŠEM ŽIVOTĚ. Znáte své hra-
nice, umíte říkat ne? Přednáší T. a K. Gřeškovi. 
Minoritský klášter, malý sál. Info: 731 653 467, 
www.facilitace.com.

22. 5.  CESTY VÍNA – přednáška spojená s degustací. 
Téma: Ryzlink rýnský v ČR a ve světě. Info: M. Kubík, 
733 197 152, www.dobrebydlo.com. Dobré bydlo, 
Pekařská 60.

25. 5. 15.00 BESEDA S PETREM VOJTALEM – SETKÁNÍ S HIS-
TORIÍ. Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

27. 5. 16.30 ŠAMANSKÁ CESTA K SÍLE A LÉČENÍ s ukázkou ritu-
álů a předmětů k šamanským rituálům. Pořádá DC-
-FINCLUB Opava. Sady Svobody 4, budova Koope-
rativy, vstup ze dvora, info: 603 100 430, klocek.
stefan@seznam.cz, www.sweb/klocek.stefan.

27. 5.  16.30 RODINNÉ KONSTELACE – přednáška. Studio Tany-
tany, Sadová 46. Info: 604 214 103. 

29. 5. 17.00 HOJNOST. Máte hojnost peněz, zdraví, lásky? Před-
náší T. a K. Gřeškovi. Minoritský klášter, malý sál. Info: 
731 653 467, www.facilitace.com.

31. 5.  SEBELÉČENÍ VLASTNÍ ENERGIÍ 1. – pro zdravé 
 10.00–17.00 doplnění energie, zlepšení zdraví, imunity atd. Před-

náška J. Červienky, nutná rezervace: 607 149 628, 
P. Stiborová, info@energoweb.cz. Minoritský klášter, 
malý sál.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. 5.
 20.00 KARAOKE VEČERY. Café bar GROSS, Zacpalova 25, 

tel.: 604 261 798, www.cafebargross.cz.
11. 5. 19.00 KONCERT KE DNI MATEK. Zpěvem a slovem bude 

provázet: M. Kociánová, housle: J. Svěcený, spoluú-
činkování: Trio Amadeus. Oblíbené melodie Mozarta, 
Donizettiho, Gounoda, Paganiniho, Rossiniho, Kreislera, 
Verdiho. Sněmovní sál minoritského kláštera. Pořádá 
Agentura K. Kostera. 

12. 5. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT – P. Kubenková – var-
hany, J. Foltýn – varhany. Konkatedrála Nanebevzetí 
Panny Marie. Pořádá CKO. 

12. 5.–14. 5.  VÝLET DO POLSKÝCH BESKYD. Klub rodičů ANIMA 
VIVA o. s. se zúčastní spolu s klienty. Pořádá Charita 
Opava. 

13. 5. 18.00 KONCERT STUDENTŮ SBORMISTROVSKÉHO 
ODDĚLENÍ – smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum 
pod vedením studentů oddělení řízení sboru. Kostel sv. 
Ducha. Pořádá CKO. 

14. 5. 19.00 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – divadelní komedie, kino Mír
15. 5.–17. 5.    OPAVSKÝ VELETRH Autosalon – stavba – bydlení – 
 9.00–18.00 zahrada – zábava. Bohatý doprovodný program, mož-

nost vyhrát některou z tisíce cen, hlavní cenou skútr. 
Hala, Městské sady. Pořádá Omnis Olomouc. 

16. 5. 14.30 BUČKOVANKA. Slovenská dechovka. Kino Mír. Pořádá 
ag. MAZEL-M. Masařík. 

17. 5. 14.00 SETKÁNÍ S OPATROVNÍKY. Marianum, příspěvková 
organizace, Rooseveltova 47.

17. 5. 14.30 SLAVNOSTNÍ JUBILEJNÍ KONCERT – chrámový 
pěvecký sbor CANTATE DOMINO, dále vystoupí: M. 
Steyer-trubka, M. Kubánková – varhany, sbor řídí V. 
Foltýnová, slovem provází R. Solná. Kostel sv. Prokopa 
v Opavě-Komárově.

18. 5.–19. 5.   BESÍDKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST. Marianum, 
 9.30 příspěvková organizace, Rooseveltova 47.
21. 5. 19.00 POCTA BOHUSLAVU MARTINŮ k 50. výročí 

úmrtí. Píseň o domově – účinkují: L. Kyselák – viola 
(prof. JAMU), A. Strejček (člen Pražských divadel). 
Otvírání studánek – účinkují: Pěvecké sdružení slez-
ských učitelek, učitelé a žáci ZUŠ V. Kálika, M. Folti-
sová, P. Slavíková (housle), J. Klapetková (viola), J. 
Warišová (klavír), E. Vítková, P. Stupňová (zpěv), V. 
Vašinková (sbormistr), K. Kostera (baryton), A. Strej-
ček (recitace). Sněmovní sál minoritského kláštera. 
Pořádá Agentura K. Kostera. 

22. 5.  9.00–15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SÍRIA, Domov pro děti 
a mládež se zdravotním postižením, Mánesova 7.

22. 5. a 23. 5.  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Krnovská. Ke 100. 
výročí založení. 22. 5. v 10–15.30 h, 23. 5. v 9–12 h

24. 5. 14.30 ZAHRADNÍ SLAVNOST – cvičení maminek s dětmi, 
loutkové představení, Schóla ze Slavkova, Chla-
pecký sbor K. Kostery, Cimbálová muzika ZUŠ Opava, 
hudební skupina Heryánovi z Kujav. Soutěže a hry pro 
děti. Orlovna ve Slavkov. Pořádá Orel, jednota Slavkov. 

24. 5. 14.00 KOKTEJL S MONIKOU ŽÍDKOVOU v obchodním cen-
tru Silesia. Zábavné odpoledne na téma móda a zdraví, 
barmanská show s tanečním vystoupením, vizážista, 
kartářka, program pro děti. Info: www.ocsilesia.cz.

30. 5. 16.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST u příležitosti 15. výročí zalo-
žení Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o. 
Vstupenky možno zakoupit na sekretariátu školy, 
Hlavní 101. Restaurace Na Statku (Kylešovice).

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  1. 5. 13.00 DÁREK KE SVÁTKU PRÁCE – vyhraj 

pivo Gambrinus 10 nebo Kofolu. Podmín-
kou je 3x STRIKE po sobě nebo nához 
přes 200 bodů v jedné hře.

  4., 5., 6., 14. 5. 16.00 12. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
  7. 5. 16.00 11. KOLO MBS – extraliga
  8. 5. 13.00 DÁREK KE DNI VÍTĚZSTVÍ – vyhraj 

pivo Gambrinus 10 nebo Kofolu. Podmín-
kou je 3x STRIKE po sobě nebo nához 
přes 200 bodů v jedné hře.

11., 12., 13., 21. 5. 16.00 13. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
18., 19., 20., 28. 5. 16.00 14. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extraliga
25., 26., 27. 5. 16.00 15. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga
29. 5. 18.00 ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK MBS – slav-

nostní zakončení a vyhlášení výsledků
  9., 16., 23., 30. 5. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA

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.
  1. 5.  8.05 SPORTTOUR – SQUASH – dvouhra (11. soutěž). 

Prezentace do 8.05 h (muži), do 10.05 h (ženy). AB 
Squash, Fügnerova 52.

  8. 5.  9.05 SPORTTOUR – ORIENTAČNÍ BĚH (12. soutěž). 
Odjezd od samoobsluhy Hruška-Moravice (Bílovecká 
ul.), vzdálenost do 20 km.

30. 5.  8.35 SPORTTOUR – ATLETIKA. Dálka – skok do dálky 
(13. soutěž), koule – vrh koulí (14. soutěž), open – 
běh na 400 m (15. soutěž). ZŠ Englišova.

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
14. 5. 10.00 5. ZÁVOD KRAJSKÉHO PŘEBORU atletických přípra-

vek Moravskoslezského kraje. Tyršův stadion.
20. 5.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE V ORIENTAČNÍM BĚHU ZŠ, SŠ. 

ZŠ Englišova.
26. 5.  9.30 KRAJSKÉ FINÁLE v atletickém čtyřboji chlapců a dí-

vek 8.–9. tříd ZŠ. Tyršův stadion.
27. 5.  9.30 KRAJSKÉ FINÁLE v minifotbale chlapců 8.–9. tříd ZŠ. 

Hřiště ZŠ Kylešovice.
29. 5.  9.30 VELKÁ CENA V ATLETICE pro talentovanou mládež 

ZŠ Moravskoslezského kraje. Tyršův stadion.

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  2. 5. 20.00 PRODLOUŽENÁ SPINNING LEKCE s názvem Svato-

jakubská noc 
22. 5. 16.30 ZUMBA – novinka roku 2009, tanec – zábava – pohyb
23. 5.  9.00 DIPLOM BOSU CARDIO – školení
29. 5.–31. 5.  AKTIVNÍ NIKE VÍKEND – Malá Morávka, hotel Kam-

zík. Program: dance aerobic, ZUMBA, bodystyling aj.
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
ORIENTAČNÍ ZÁVOD ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – klasický závod 
a TRAIL–O Centrum. 23. 5., prezentace 9–10 h, areál ZŠ Englišova. Pořádá 
TJ Opava, oddíl OB. Info: www.voziky.opava.cz. 
HERNA SQUASH, BADMINTON A CVIČENÍ, Příčná 10, 
tel.: 774 854 445, vjaglarz@seznam.cz, www.msport.cz. 2x squash, 1x 
badminton, stolní tenis, kondiční cvičení, břišní a netradiční tance, půjčovna 
a servisování kolečkových bruslí, vyplétání všech typů raket, bar pro cca 30 
osob, otevřeno denně 10–22 h.
SC OPAVA, Rolnická 1a, Hala ELIM, tel.: 608 625 162. Cvičení pro všechny 
kategorie: Út v 18 h – velké míče, Út, Čt v 19 h – bodystyling, Po v 19 h – 
Pilateska. SC Opava ZŠ Englišova, malá tělocvična: Po v 17.30 h – power 
joga, Po, St v 18.30 h – bodystyling, St v 17.30 h – Pilateska.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Vážení čtenáři, tajenkou májové křížovky je paro-
die na známou květnovou pranostiku. Nechápejte to 
ale tak, že vás lákáme do „proslulé” ostravské ulice. 
V Opavě je také dobře. Sudoku nás opět zavede do 
historie Opavska. Pokud chcete ještě něco vyhrát, 
zašlete nám správné znění tajenky křížovky do 
15. května. Tři vylosovaní výherci od nás získají dár-
kový balíček s propagačními předměty statutárního 
města Opavy. Tajenku posílejte buď na adresu: Magis-
trát 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 sudoku s tajenkou: Severozápadně od Opavy 
v obci Pocheň stával na nevysokém zalesněném skalním 
bloku nad říčkou Čížinou… (tajenka). Založen byl prav-
děpodobně ve 13. století jako zeměpanský majetek, ale 
již ve 14. století byl střediskem panství. Zničen byl za 
uherského vpádu roku 1474. Zachovaly se jen nevelké 
zbytky zdí.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsaho-
val číslice 1 až 9. Jedenáctipísmennou tajenku na podbar-
vených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2,… 8 dosa-
díme písmena: D, A, T, H, V, O, N, R. Tajenku čteme po 
řádcích.

Správné znění tajenky dubnové křížovky zní: Když už 
mám to maso v puse, tak ho přece nevyplivnu. Dár-

kový balíček s propagačními předměty statutárního 
města Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzvednout 
tito výherci: Marie Kupková, Opava-Jaktař; František 
Melecký, Opava 6; Václav Šnajder. Řešení dubnového 
sudoku s tajenkou je: 321425867 = ARBORETUM.

4 9 2

6 2 8

6 8 5

5

3 2 5 9 4

7 4 3

1 9 2 4

5 1 7 6

Křížovka, sudoku
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Již podeváté se sejdou stov-
ky cyklistů na Horním ná-

městí, aby ve dvou velkých vl-
nách vyrazily na trať klikatícím 
se údolím Moravice a dalšími 
turisticky atraktivními částmi 
opavského regionu. Závod je 
připraven na 16. května a start 
proběhne tradičně na Horním 
náměstí.

Předstartovní náladu cyklistům i při-
hlížejícím zpříjemní hudba i mažo-
retky. V 9 hodin vyjedou bikeři na 
90 km dlouhou trať, která má převý-
šení 2200 m, a to směrem do Kylešo-
vic a dále na Raduň. O hodinu poz-
ději vyrazí účastníci kratšího závodu 
na 55 km, jehož převýšení dosahuje 
1200 m. Cílem obou závodů bude 
areál U chovatelů v Opavě-Kylešovi-
cích. Příjezd závodníků je očekáván 
postupně mezi 13.30 a 17. hodinou. 
Také letos může startovat nejvýše 
1000 závodníků, 650 na krátké trati 
a 350 na dlouhé trati.

Ani letos organizátoři nezapomněli na 
nejmladší nadšence cyklistiky a mají 
připraveny závody s názvem Sile-
sia maratonek. Proběhnou ve čty-
řech kategoriích od nejmenších až 
po 9. třídu ZŠ. Start nadějí bude 

v 11 hodin v are-
álu U chovatelů. Zde 
také poběží celo-
denní doprovodný 
program, včetně 
losování tomboly. 
Po vyhlášení vítězů 
se mohou účastníci 
akce těšit na večerní 
bike párty s živou 
hudbou. 

Závod má dnes už 
mezinárodní charak-
ter a patří k neja-
traktivnějším spor-
tovním akcím na 
Opavsku. „Závodu 
se mohou zúčast-
nit všichni zájemci 
o horskou cyklistiku, 
jednotlivci – muži 
i ženy starší 18 let, 
ale také tříčlenná 
družstva. Přihlásit se 
mohou také bikeři 
narození v roce 1991 
a mladší, ovšem 
pokud v den závodu nedovrší 18 let, 
musí přiložit k přihlášce písemný sou-
hlas svého zákonného zástupce,” zve 
na maraton za tým pořadatelů Tomáš 
Hrubovský.

Pokud se chcete dozvědět více 
o bike marathonu či Bike sport clubu 
Opava, zavítejte na webovou adresu 
www.bsc.opava.cz.
 Foto: archiv BSC Opava

inzerce

Stovky cyklistů
vyjedou z Horního náměstí
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