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Primátorský pohár si odvezly 
Milostovice
Letošní soutěžní klání opavských jednotek dob-
rovolných hasičů vyhrály Milostovice před Vávro-
vicemi.
 strana 4

Město upravilo vnitroblok v centru 
města
V květnu skončila rekonstrukce vnitrobloku 
Lazebnická, který sousedí s parkovištěm u Ma-
sařské.
 strana 4

Vávrovičtí hasiči slaví 100 let
Letos uplyne 100 let od založení české jednotky 
dobrovolných hasičů ve Vávrovicích. Oslavy pro-
běhnou v červnu.
 strany 12 a 13

Radnice zve na akci Město městu
Úřad na otevřeném prostranství v centru města. 
V polovině června budou úředníci opavského 
magistrátu pracovat na Horním náměstí.
 strany 8 a 9

Cyklistická soutěž školáků
V květnu proběhlo městské kolo dopravní sou-
těže, ve které školáci prokazovali zručnost jízdy 
na kole a znalost dopravních předpisů.

 strana 7

Město zve na Městský den dětí
Desítky soutěží, množství ukázek z práce hasičů, 
vojáků či kriminalistů, pohádková zastavení. 
Město připravilo na červen velkou oslavu Dět-
ského dne.
 strana 5
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Rád bych vás jménem města a magistrátu pozval na 
několik velkých akcí, které proběhnou v měsíci červnu. 
Akce Město městu je určena obyvatelům celé Opavy, 
kteří by chtěli poradit či pomoci s úředními záleži-
tostmi, zajímají se o dění ve městě, o připravované 
investiční akce. Zástupci odborů magistrátu a zástupci 
městské policie budou jedno červnové odpoledne pre-
zentovat svou práci na Horním náměstí a každý, kdo 
bude mít zájem, si může nechat poradit s úředními 
věcmi, informovat se, jak funguje magistrát či město. 
V závěru akce jsou připravena hudební vystoupení 
a pozvání přijala mimo jiné i Marie Rottrová.

Další důležitou a velkou akcí je dvoudenní oslava 
svátku Dne dětí, která se uskuteční první červnový 
pátek a sobotu. Do akce, kterou pořádá a koordinuje 
město, se zapojilo velké množství institucí a organi-
zací. Včetně takových, jako je armáda, hasiči či nezis-
kové organizace pracující s dětmi. Díky tomu bude 
program velice bohatý. V pátek budou oslavy probíhat 
především v Městských sadech, v sobotu budou spíše 
soustředěné na městské centrum. 

Ve stejné době proběhnou na území města i volby 
do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou 
otevřeny v pátek od 14 hodin a možnost volit skončí 
v sobotu ve 14 hodin. O způsobu voleb a o rozmístění 
volebních místností jsme informovali v příloze minu-
lého čísla Hlásky. Tyto informace najdete také na pla-
kátech a přímo ve volebních místnostech.

V závěru května jsme na Hlásce hostili vzácnou 
návštěvu. Do Opavy zavítal velvyslanec Japonska 
J.E.p. Chikahito Harada se svou manželkou a dalšími 
významnými členy ambasády. Hosty přivítal primá-
tor Opavy Zbyněk Stanjura. Hosté i zástupci města 
hovořili o dosavadní opavsko-japonské spolupráci 
a o dalším pokračování vzájemných vztahů. Po skon-
čení rozhovorů navštívili účastníci setkání představení 
japonské národní opery Yuzuru ve Slezském divadle.

Minulý měsíc byl bohatý na kulturní dění a bohatý 
bude také červen. Opavský studentský orchestr zví-
tězil v prestižním klání mladých těles na belgickém 
hudebním festivalu. Třicáté výročí oslaví opavský 
taneční soubor Puls, v druhé polovině června jsou při-
praveny opavské oslavy Evropského svátku hudby. 
Oslavy budou určeny jak mladým posluchačům, kteří 

dávají přednost rockové 
muzice, tak starším, kteří 
mají rádi dechovou hudbu 
a mažoretky.

Minulý měsíc byl velmi 
bohatý i na sportovní udá-
losti. Dovolte, abych zmí-
nil, že dva opavští zrakově 
postižení kuželkáři dovezli 
zlatou a bronzovou medaili 
z mistrovství republiky, 
mladý fotbalista Libor Kozák 
poprvé nastoupil v nej-
vyšší italské soutěži a na 
turnaj v plážovém volej-
bale v Opavě přijela velká 
legenda tohoto sportu, bra-
zilský hráč Franco José 
Vieira Neto.

Přeji vám, aby vás barevná 
Hláska o bílé Opavě úspěšně 
provázela celým měsícem. 

Legenda plážového volejbalu v Opavě
Jedna z největších osobností celé historie plážového 
volejbalu, brazilský veterán Franco José Vieira Neto, 
hrála na turnaji v Opavě.
 strana 24
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V průběhu května dokončilo 
město rekonstrukci vnitrobloku 

Lazebnická, který leží mezi Hrn-
čířskou ulicí a Dolním náměstím. 
Její součástí byla výstavba nového 
dětského hřiště.

Projekt, který začal 
v loňském roce, byl 
zaměřen na rekul-

tivaci prostoru sousedícího přímo s par-
kovištěm na Masařské ulici. Tuto část 
vnitrobloku zároveň protíná důležitá komu-
nikační trasa mezi ulicí Hrnčířskou a Dolním 
náměstím. Město nechalo postavit nové 
chodníky, umístit nové lavičky, nechalo roz-
šířit prostor o herní prvky pro děti. Součástí 
byla i rekultivace zeleně a další doprovodné 
práce. Celý prostor je otevřen veřejnosti 
a již dnes je hojně využíván hlavně dětmi. 
Náklady projektu lehce přesáhly částku 
sedmi milionů korun. Nicméně právě sedm 
milionů korun se opavské radnici podařilo 
získat z dotace. Projekt je tak financován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V centru města je nové dětské hřiště

Třetí květnovou neděli zavítal 
do Opavy velvyslanec Japon-

ska v ČR. Byla to první návštěva 
J. E. p. Chikahita Harady v Opavě. 
Doprovázela ho manželka, 1. ta-
jemník velvyslanectví Ikuo Shoji 
a ředitel Informačního a kulturní-
ho centra při Velvyslanectví Ja-
ponska v ČR Kohei Tsukamoto. 

Na radnici se zástupci velvyslanec-
tví krátce setkali s primátorem a dal-
šími pracovníky města. „V rámci jednání 
byla mimo jiné probírána opavsko-
-japonská spolupráce,” uvedl referent 
zahraničních vztahů Jaroslav Machov-
ský. Primátor města poděkoval zástup-
cům velvyslanectví za podporu při dosa-
vadní opavsko-japonské spolupráci, na 

závěr schůzky si japonští hosté prohlédli 
město z věže Hlásky. Po schůzce zhlédli 
zástupci ambasády japonskou národní 

operu Yuzuru ve Slezském divadle, 
kde se mj. setkali rovněž s náměstkem 
ministra kultury Tomášem Stejskalem, 

ředitelem divadla a sólisty vystupujícími 
v opeře Yuzuru.

„Vztahy statutárního města Opavy s Vel-
vyslanectvím Japonska v ČR lze pova-
žovat za přátelské a nadstandardní. 
Zástupci tohoto velvyslanectví navští-
vili Opavu v krátké době již potřetí,” říká 
Jaroslav Machovský. V roce 2007 krátce 
pobýval v Opavě u příležitosti Japonských 
kulturních dnů v Opavě tehdejší japon-
ský velvyslanec J.E.p. Hideaki Kuma-
zawa, v roce 2008 pak slavnostně zaha-
joval japonsky zaměřený ročník festivalu 
Další břehy pan Tetsuro Kai, ministr-rada 
a 1. zástupce Velvyslance Japonska v ČR. 
Velmi dobře město spolupracuje také 
s Česko-japonskou společností a jejím 
ředitelem Robinem Shoenem Heřmanem.

Japonský velvyslanec navštívil Opavu

Už poosmé se utkaly jednotky dobrovolných hasičů z celé 
Opavy, aby v rámci soutěže O putovní pohár primátora 
města Opavy ukázaly své dovednosti v požárním útoku 
vodou. Letošní klání hostily Vávrovice a ozdobil jej vyni-
kající souboj o první místo mezi domácími a Milostovi-
cemi.

Soutěže se účastnilo třináct družstev. Tabulce velmi 
dlouho vévodily Vávrovice, ale nakonec je o necelé dvě 
sekundy pokořili borci z Milostovic. S odstupem téměř 
osmi sekund obsadil bronzovou příčku Podvihov. Milosto-
vice zvítězily už potřetí v řadě za sebou.

Na akci se přijeli podívat polští hasiči z partnerského 
města Ratiboř, soutěž sledoval i šéf opavských hasičů 
Břetislav Janošek. Ceny a putovní pohár pro vítěze pře-
dával hasičům primátor Zbyněk Stanjura.

Dobrovolní hasiči z celé Opavy soutěžili v požárním útoku
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Silesia bike marathon vyhráli 
Haman a Hartl. Velký a mimo-
řádný cyklistický podnik, kterého se 
rok co rok účastní tisícovka cyklistů, 
má za sebou 9. ročník. Slavnostní 
start z Horního náměstí sledovaly 
stovky diváků a další tisíce lidí sle-
dovaly závod podél trati vedoucí 
zajímavými místy Opavska. Vítě-
zem Silesia bike Merida marathonu 
na trati 55 kilometrů se stal Martin 
Haman (Superior Riders), vítězem 
90 kilometrového závodu pak Karel 
Hartl (Subway union). Mezi ženami 
na dlouhé trati kralovala Lenka Vál-
ková (Cyklo Polách a syn). Další 
informace na http://silesia.opava.
cz/silesia/index.html. 

Foto: Jan Šindler

 
Sdružení I/11-I/57 obdrželo pří-
spěvek z rozpočtu SFDI. Sdružení 
I/11-I/57, které se snaží přesvěd-
čit stát, aby co nejrychleji vybudo-
val kvalitní silniční spojení od hra-
ničního přechodu v Bartultovicích 
přes Krnov, Opavu na Ostravu, zís-
kalo finanční příspěvek z rozpočtu 
SFDI pro rok 2009 na akci „Investiční 
záměr – obchvat Města Albrechtice”. 
Cílem projektu je zpracování investič-
ního záměru obchvatu Města Albrech-
tice na komunikaci I/57. Projekt bude 
obsahovat výpočet ekonomické efek-
tivnosti stavby (HDM-4) a model 
dopravy, dokumentaci vlivů stavby na 
životní prostředí a další nezbytné pod-
klady pro investiční záměr této stavby. 
Celkové náklady projektu dosáhnou 
výše 624.750 Kč, příspěvek z roz-
počtu SFDI činí 468.000 Kč. Projekt 
bude realizovat Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11-I/57, které ze svých 
zdrojů uvolní částku 156.750 Kč.
Červnové zastupitelstvo. Dvacáté 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se uskuteční 

v úterý 23. června od 9 hodin ve 
sněmovním sále minoritského kláš-
tera v Opavě. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Volby do Evropského parla-
mentu. Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční dne 5. 6. 2009 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 
6. 6. 2009 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Podrobné informace byly uve-
řejněny v květnové Hlásce.

Opava získala 
další dotaci 
pro dobrovolné 

hasiče. Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje na svém dubnovém 
zasedání poskytlo neinvestiční dotaci 
na zabezpečení akceschopnosti jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Opavy, katego-
rie JPO II. v celkové výši 150.000 
Kč. Tato dotace může být použita 
mj. na neinvestiční opravy zása-
hové požární techniky, na přípravu 
na technické prohlídky techniky, na 
revize věcných prostředků a na nein-
vestiční věcné vybavení příslušné 
jednotky a další aktivity.

K
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Město zve na velké oslavy Dne dětí
Město Opava zve všechny děti a je-
jich rodiče na velké dvoudenní 
oslavy svátku dětí. Oslavy budou 
probíhat v pátek 5. a v sobotu 6. 
června. Všechny atrakce, soutěže 
a představení jsou zdarma. 

Akci připravilo statutární město Opava 
ve spolupráci s Armádou ČR, Českým 
červeným křížem, EUROTOPIÍ Opava 
o.p.s., Záchranným útvarem HZS ČR 
Hlučín, Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Knihovnou 
P. Bezruče, Městskou policií Opava, 
Policií ČR, RMS – Moto, SEV Arekou ZO 
ČSOP, Slezskou univerzitou v Opavě, 
Slezským divadlem Opava, Slezským 
zemským muzeem, Střediskem inte-
grace menšin Opava, Střediskem vol-
ného času Opava a ZP MVČR.

Pátek 5. června

PRO ŠKOLY I JINÉ NADŠENCE
Městské sady

9.00–15.00 hod. 
Přijďte na koupaliště a potkáte se tady 
s pohádkovým pejskem a kočičkou, s ko-
courem v botách nebo Zlatovláskou – hry 
a soutěže pro děti, kajaky pro děti, tram-
políny, střelnice.
Akce v městských sadech – stanoviště 
s ukázkami aktivit ze záchranného sys-
tému či s tématickými úkoly pro děti, 
ukázka hasičského a vyprošťovacího 
tanku, ukázka činnosti dekontaminační 
linky a lanové aktivity, stanoviště s krimi-
nálním technikem, s radarem, pyrotech-
niky a těžkooděnci, ukázka práce psovodů, 
dopravní výchova, ukázky odchytů zví-

řat, testy pro děti, střelnice, ukázka zbraní 
a speciální vojenské techniky.

Hlavní program v parku:
10.00 – vyprošťování osob z havarova-

ného vozidla a spolupráce složek 
IZS (organizuje HZS MSK)

10.30 – ukázky musado – bojové umění 
(organizuje Armáda ČR)

11.00 – ukázky psovodů (organizuje Poli-
cie ČR)

11.30 – ukázky musado – bojové umění 
(organizuje Armáda ČR)

12.00 – ukázka dekontaminace (organi-
zuje ZÚ HZS ČR Hlučín)

13.00 – vyprošťování osob z havarova-
ného vozidla a spolupráce složek 
IZS (organizuje HZS MSK).

Děti mohou celý den soutěžit o sladké 
odměny pomocí hracích kartiček, které 
obdrží na jednotlivých stanovištích Euro-
topie, SIM a Areky. (Doporučeno sportovní 
oblečení.)

Sobota 6. června

PRO DĚTI VŠEHO VĚKU
Centrum města a Městské sady

9.00–17.00 hod.
Slezské zemské muzeum 
(Historická výstavní budova, Komenské-
ho 10)
Hrajeme si s obrazy Zdeňka Buriana – Přijďte 
si složit kostru dinosaura, vyzkoušet netra-
diční nástroje, vyrobit indiánskou čelenku aj. 

10.00 hod. 
Městské sady
Přijďte si zasoutěžit v rámci Inline univer-
ziády Opava 2009 na kolečkových bruslích 
v soutěži, na kterou bude dohlížet pohád-
kový král. Soutěžní dráha pro děti i mládež. 
Odměnou bude dort v podobě poháru.

14.00–18.00 hod. 
Minoritská zahrada

Putujeme pohádkovou zahradou – Přijďte 
si upéct dort s pejskem a kočičkou, projít 
si les s Karkulkou nebo vyzdobit perníko-
vou chaloupku. Děti ve věku 3–12 let – hry 
a soutěže pro děti ve stylu pohádek (malo-
vání na obličej, malování chaloupky atd.).

Dvořákovy sady, sady Svobody, Kříž-
kovského sady
Navštivte draka ve sluji a změřte s ním 
své síly, možná potkáte trpaslíky a Sně-
hurku nebo si zařádíte ve skákacím hradu 
či na skluzavce. Pro menší děti jsou při-
praveny soutěže a hry, trampolíny, kolo-
běžky, skákací hrad, skluzavka. Větší děti 
potkají motorkáře nebo vyzkouší adrena-
linové atrakce. Na náctileté čeká výstava 
motorek, ukázky bojového umění nebo 
adrenalinové atrakce – např. aerotrim 
(trenažér navozující stavy beztíže) či surf 
(simulátor surfingu).

18.00 hod. 
Horní náměstí
Pohádka Mach a Šebestová v podání herců 
Slezského divadla (za špatného počasí 
v divadle).

I v sobotu mohou děti celý den soutě-
žit s pomocí hracích kartiček, které dosta-
nou na stanovištích. Vyplněné lístky 
mohou odevzdat do krabice před zaháje-
ním pohádky na Horním náměstí. Losování 
proběhne po pohádce a vítěz získá lístky 
na představení Slezského divadla, jaké si 
bude přát.

Další informace: Městské informační cent-
rum Opava, tel. 553 756 143, informacni.
centrum@opava-city.cz.

SOBOTNÍ VYJÍŽĎKA V OPAVĚ NA 
INLINE BRUSLÍCH NEBUDE!
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Opavě se podařilo získat více 
než 170 milionů korun na pro-

měnu sídliště v Kateřinkách. Část 
z těchto peněz, zhruba 40 milionů 
korun, bude sloužit jako dotace 
vlastníkům domů a bytů v oblasti 
sídliště. Dotace se týká především 
zateplení, výměny oken či výměn 
výtahů. Všichni žadatelé budou 
moci předkládat své projektové 
žádosti po vyhlášení výzvy, kte-
rou město plánuje na srpen toho-
to roku.

V připravované výzvě budou uvedeny 
všechny důležité informace. Zejména co 
má být obsahem žádosti, jak mají vypa-
dat přílohy i jaká budou hodnotící kritéria 
žádostí. Po odevzdání na Magistrát města 
Opavy budou žádosti hodnoceny z hle-
diska jejich přijatelnosti a z hlediska kva-
lity. Přijatelné jsou pouze žádosti opráv-
něných žadatelů, kteří bydlí na sídlišti 
Opava-Kateřinky. Systém výběru pro-

jektů schválil řídící výbor Integrovaného 
plánu rozvoje statutárního města Opavy 
na svém květnovém zasedání.

Žadatelé budou moci podávat své žádosti 
průběžně do konce roku 2010. Samotné 
hodnocení by nemělo trvat déle než 
30 kalendářních dní od podání, finální 
rozhodnutí však provede řídící výbor 
a po něm i rada města. Pokud bude 
žádost schválena, bude žadateli vysta-
veno potvrzení o souladu jeho projektu 
s IPRM Kateřinky. Poté bude muset žada-
tel žádost doplnit a předložit ji znovu na 
Centrum pro regionální rozvoj v Ostravě, 
které celý proces získání dotace dokončí. 

Žádosti, které se týkají celkové pro-
měny sídliště a vnitrobloků, bude podá-
vat město. S touto informací jste se mohli 
seznámit například v minulém čísle Hlásky. 
Žadatelé z řad vlastníků domů a bytů 
mohou získat 40 procentní dotaci z celko-
vých nákladů na regeneraci. Regenerací se 
myslí zateplení (komplexní nebo částečné, 
tj. výměny oken, zateplení fasády a stře-
chy) nebo rekonstrukce výtahu. „Věříme, 

že 40 % dotace bude žadatele motivovat 
k předkládání kvalitně připravených pro-
jektů. Město se bude snažit v rámci svých 
pravomocí žadatelům poradit a samozřej-
mým cílem je co největší zjednodušení 
celého procesu předkládání a hodnocení 
žádostí,” uvedl předseda řídícího výboru, 
primátor Zbyněk Stanjura.

Žadatelé mohou začít s přípravou pro-
jektové dokumentace na své záměry už 
nyní, ale v žádném případě by neměli 
začínat s výběrovým řízením na dodava-
tele. Výběrové řízení totiž musí proběh-
nout podle pravidel poskytovatele dotace, 
a navíc nesmí být dokončeno před ode-
vzdáním žádosti o dotaci na Centrum pro 
regionální rozvoj do Ostravy.

Oddělení rozvoje města průběžně vytváří 
seznam e-mailových adres, na které 
budou zasílány aktuální informace o mož-
nostech čerpání dotací z IPRM Kate-
řinky. Pokud občané sídliště Kateřinky 
mají zájem o jejich zařazení do tohoto 
seznamu, stačí se přihlásit na e-mailové 
adrese petr.snejdar@opava-city.cz.

V úterý 16. června může Opava 
přivítat olympijský oheň, kte-

rý bude putovat po naší republice 
u příležitosti XIV. Mezinárodní 
hasičské olympiády. 

Hasičské olympiády, která se uskuteční 
na Městském stadiónu ve Vítkovicích 
ve dnech 22. až 25. července 2009 se 
zúčastní na 3000 soutěžících z 28 zemí 
celého světa. Olympijský oheň poveze 
historické vozidlo PRAGA RN z roku 

1934. Cesta olympijského ohně opav-
ským okresem začíná v Jánských Kou-
pelích v 9 hodin ráno, povede přes Melč, 
kde bude položen základní kámen nové 
hasičské zbrojnice. V 11 hodin přijede 
výprava k hasičské zbrojnici do Opavy 
– Kylešovic, odkud se v doprovodu dal-
ších hasičských vozidel vydá do centra 
Opavy. „Cestou se kolona zastaví u po-
mníku Rudolfa Gudricha, zakladatele prv-
ního českého sboru dobrovolných hasičů 
ve Slezsku, k uctění jeho památky. Zde 

si připomeneme již 125. výročí založení 
místního hasičského sboru,” popsal cestu 
šéf opavských hasičů Břetislav Janošek. 

Kolona bude dále pokračovat do Opavy. 
Centrem města ponese pochodeň 
s olympijským ohněm nejlepší sporto-
vec opavských hasičů. Malá zastávka 
bude na centrální hasičské stanici a pak 
bude oheň pokračovat do Hrabyně, kde 
místní sbor dobrovolných hasičů před-
vede ukázky svého umění.

Olympijský oheň bude putovat přes Opavu

Jak bude vypadat výběr projektů pro

dotace z IPRM Kateřinky

Statutární město Opava, Konfederace politických vězňů a Armáda ČR srdečně zve všechny Opavany na vzpo-
mínkové setkání u příležitosti 60. let od násilného úmrtí armádního generála Heliodora Píky. Setkání se 

bude konat 22. června 2009 v 10 hod. u Pamětní desky Heliodora Píky, umístěné na budově Hlásky na Horním 
náměstí v Opavě. Akce se zúčastní také významný host, Milan Píka, syn Heliodora Píky, dnes žijící v Bratislavě.

Vzpomínková akce k 60. výročí úmrtí Heliodora Píky

Heliodor Píka
Generál Heliodor Píka je jednou z nejvýznamnějších 
postav české vojenské historie. Štítenský rodák 
bojoval v 1. svět. válce jako legionář na západní 
frontě. V meziválečném období se oženil, vystudo-
val Vysokou školu vojenskou v Paříži a narodil se 
mu syn Milan. V letech 1932–37 působil jako vojen-
ský atašé v Bukurešti. Poté byl převelen na minis-
terstvo obrany. Po okupaci Československa byl 
nucen utéci do Londýna. Odtud byl vyslán Edvar-
dem Benešem do Bukurešti, kde pomáhal česko-
slovenským a maďarským uprchlíkům z Protekto-
rátu. Poté se přesunul do Istanbulu, kde se poprvé 
setkal s L. Svobodou. Při druhém setkání navrhl 

Píka vytvoření československých jednotek na území 
SSSR a další zpravodajskou spolupráci s Moskvou. 
Tento návrh Československá exilová vláda přijala. 
H. Píka se stal atašé a velitelem mise Českosloven-
ské armády v Moskvě. Již v srpnu E. Beneše varo-
val, že SSSR neusiluje o svobodné Československo, 
ale o diktaturu proletariátu.
V roce 1942 začal Píka v Buzuluku formovat jed-
notku československé armády. S postupem sovět-
ských vojsk na československé území Píka žádal, 
aby byl velitelem osvobozovacích jednotek jmeno-
ván L. Svoboda, tuto žádost SSSR odmítlo. Poté 
neúspěšně protestoval proti postupu Rudé armády 
na Zakarpatské Ukrajině, což sovětské vedení igno-

rovalo. V květnu 1945 se H. Píka vrátil do Prahy, 
kde byl jmenován náměstkem náčelníka generál-
ního štábu Československé armády. 
Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady 
a v politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti 
oběšením, který byl vykonán 21. června 1949. 
V roce 1968 byl s pomocí prezidenta L. Svobody 
proces s Píkou obnoven a vojenský soud v Praze 
konstatoval jeho nevinu a plně ho rehabilitoval. 
Přesto socialistický režim odmítl uznat jeho zásluhy. 
Roku 1991 udělil H. Píkovi prezident Václav Havel 
in memoriam Řád Milana Rastislava Štefánika za 
mimořádné zásluhy. Po Píkovi je pojmenována i 53. 
brigáda PS a EB Armády České republiky v Opavě.
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Výtvarná soutěž pro žáky základních škol

Město vyhlašuje otevřenou sou-
těž, které se mohou účastnit 

všichni žáci opavských základních 
škol. Za podpory fondů Evropské 
unie budou partnerská města Opa-

va a Ratiboř společně připravo-
vat „Ratibořsko-opavský kalen-
dář 2010”. Kalendář budou zdobit 
kresby dětí z opavských a rati-
bořských základních škol na téma 
„Příroda v mém městě”. 

Díla musí být nakreslena pastelkami a do-
ručena do 12. 6. 2009 do Městského 
informačního centra v Opavě (Horní 

náměstí 67, Opava). Do kontaktních 
údajů je potřeba uvést příjmení a jméno, 
bydliště, kontaktní telefon a věk. Soutě-
žící by měli předběžně souhlasit s mož-
ným bezplatným umístěním svého výtvar-
ného díla v připravovaném kalendáři. 

Více informací a přesné podmínky soutěže 
naleznete na internetových stránkách 
města www.opava-city.cz.

Opavská školačka stříbrná v ré-
torické soutěži. Organizace Nová 
Evropa letos uspořádala druhý roč-
ník soutěže v řečnictví a komuni-
kaci s názvem Mladý Démosthenes. 
Do krajského kola postoupily dvě 
žákyně ZŠ Boženy Němcové Anna 
Kekeláková a Anna Klimešová. Druhá 
ze jmenovaných Ann krajské kolo 
vyhrála a v republikovém kole, které 
proběhlo v polovině května, získala 
druhé místo. Se svou „Blondýnou” 
rozesmála porotu a celý sál Emauz-
ského kláštera. K jejímu úspěchu při-
spěla jak samotná ZŠ B. Němcové, 
tak i ochota Aniččiny třídní učitelky 
Dagmary Medkové.
Výtvarná škola zve na talentové 
zkoušky. Základní umělecká škola 
na Solné (výtvarný obor) zve všechny 
děti a studenty se zájmem o výtvar-
nou tvorbu na talentové zkoušky na 
školní rok 2009/2010. Zkoušky budou 
probíhat každou červnovou středu 
od 14 do 18 hodin v uč. č. 4 ve dru-
hém patře školy (Dům umění). V prů-
běhu studia se žáci mohou seznámit 
s různými technikami a výtvarnými 
postupy. Škola připravuje studenty 
na střední i vysoké školy výtvarného 
zaměření, do výuky zařazuje i ne-
tradiční postupy inspirované moder-
ním a soudobým uměním. Kontakt: 
e-mail: zusopavasolna@quick.cz; 
tel.: 553 714 526. Zároveň zve škola 
zájemce i celou veřejnost na Den ote-
vřených dveří, který pořádá 3. června 
od 14–18 hodin, kdy si zájemci o stu-
dium budou moci prohlédnout školu 

a vyzkoušet výtvarné techniky a práci 
s materiálem.
Nejzručnější cyklisty mají na 
Boženy Němcové. Alespoň podle 
kritérií městského kola dopravní sou-
těže mladých cyklistů. Týmy školáků 
soutěžili v květnu v jízdě zručnosti, 
v jízdě po dopravním hřišti, kterou 
hodnotili dopravní policisté z hlediska 
dodržování pravidel a řešení praktic-
kých situací a ze znalostí zdravovědy. 
V kategorii mladších žáků zvítězila 
ZŠ Boženy Němcové před ZŠ Kyle-
šovice a ZŠ Vrchní. V kategorii star-
ších žáků vyhrála ZŠ Boženy Něm-
cové před ZŠ Vrchní a ZŠ Kylešovice. 
Nejlepšími cyklisty byly Marta Kubán-
ková (ZŠ Kylešovice) a Klára Věntu-
sová (ZŠ Vrchní).
Zrakově postižení kuželkáři tri-
umfovali na mistrovství ČR. Na 
Mistrovství České republiky zrakově 
postižených sportovců v kuželkách, 
které se konalo v polovině května 
v České Třebové, navázali zrakově 
postižení kuželkáři TJ Zrapos Opava 
na loňské úspěchy. Žofia Škropeková 
obhájila s výsledkem 647 bodů loňské 
prvenství v kategorii B2. Petr Mrk-
vička jel v kategorii B2 rovněž obha-
jovat zlato. Útok na nejvyšší mety mu 
sice nevyšel, ale i tak skončil mezi 
nejlepšími a získal bronzovou medaili. 
Zlatá pocta mu ale neunikla v sou-
těži družstev. Letos hostoval v dresu 
SK Michálkovice ZPS a vyhrál s ním 
celý ligový ročník. Oddíl děkuje všem, 
kteří mu během celé sezóny pomáhali 
a bude rád za každou další pomoc 

pro další období. Kontakt: Škropek 
Daniel, předseda TJ ZRAPOS Opava 
o.s., Olomoucká 12, 746 01 Opava 
(www.zrapos.org).
Omezení provozu podatelny 
v době voleb. Z důvodu technic-
kého zabezpečení voleb do Evrop-
ského parlamentu bude ve dnech 
3.–8. června omezen provoz poda-
telny magistrátu a provoz evidence 
obyvatel na Hlásce. Provoz evidence 
obyvatel bude omezen takto: ve 
středu 3. června bude ukončen v 16 
hodin, v pátek 5. června bude praco-
viště uzavřeno, v pondělí 8. června 
2009 bude provoz obnoven v pl-
ném rozsahu od 12 hodin. Provoz 
podatelny bude omezen ve čtvrtek 
4. června od 14 hodin.
Povodeň v Milostovicích. V polo-
vině května, při první jarní bouřce, 
postihla městskou část Milostovice 
povodeň. Silný přívalový déšť zaplavil 
nánosy zeminy z okolních polí znač-
nou část obce. Na odstranění povod-
ňových naplavenin se podílela zása-
hová jednotka z Milostovic, soukromý 
zemědělec Vlastimil Paleta, který obci 
poskytl potřebnou techniku, občané 
Milostovic. „Musíme také poděko-
vat starostce MČ Podvihov paní Jitce 
Měchové, která k nám na požádání 
rovněž vyslala svou zásahovou jed-
notku s cisternou,“ uvedl milostovický 
starosta Kamil Ručil. „Chtěl bych 
tímto ještě jednou poděkovat všem, 
kteří nezištně ve svém volném čase 
přidali ruce k dílu a pomohli nám tak 
k odstranění škod,“ dodal starosta.
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Město městu: úřad na otevř
Zajímá vás, jaké investiční akce chystá město? Nemáte čas přijít na 
úřad, ale potřebovali byste poradit, jak si vyřídit potřebná povolení či 
dokumenty? Chcete poradit s úředními záležitostmi?

Město Opava, opavský magis-
trát a městská policie při-

pravily na druhou polovinu červ-
na unikátní prezentační akci. 
Úředníci pověřené státní správy 
i samosprávy a strážníci se bu-
dou prezentovat uprostřed měs-
ta na Horním náměstí.

Akce se bude konat v pátek 
19. června. Před Slezským divadlem 
v Opavě bude velký zastřešený pro-
stor, ve kterém najdete zástupce 
magistrátních odborů. Na jednom 
místě můžete hovořit s architekty, 
úředníky ze živnostenského či sociál-
ního odboru či s pracovníky ze život-
ního prostředí. 

Akce se díky zastřešení bude konat 
za každého počasí. Studenti Hotelové 
školy Opava zajistí občerstvení pro 
návštěvníky akce. V prostoru za Sle-
zankou budou připraveny atrakce pro 
děti. Ve večerních hodinách proběhne 
doprovodný kulturní program na Dol-
ním náměstí, v jehož průběhu vystoupí 
hudební skupina Expedice Apalucha, 
Marie Rottrová a skupina KOFE-IN.

„Občané bývají skeptičtí vůči úřadům 
a veřejné správě. Někteří očekávají 
nevlídné, povýšené jednání, dotazy, 
kterým nebudou rozumět, vyplňování 
matoucích dotazníků, nesrozumitelnou 
„úřednickou řeč”. Lidé se mohou bez-
prostředně přesvědčit, že úřední jed-
nání nemusí být komplikovaná, mohou 
být rychlá, srozumitelná a že se řada 
úředníků snaží lidem maximálně 
pomoci,” popisuje jednu z hlavních 
myšlenek akce vedoucí odboru kance-
lář primátora Daniela Nováková.

Akce nabídne lidem možnost se bez-
prostředně a nezkresleně informo-
vat o věcech, které je zajímají. Mohou 
se ptát úředníků mimo uzavřené pro-
story kanceláří, na otevřeném pro-
stranství. Zájemci se mohou nenásil-
nou formou informovat, jak řešit různé 
životní situace, jak co nejsnáze vyří-
dit různé úřední záležitosti. Pracovníci 
magistrátu mohou také pomoci lidem 
zorientovat se v organizaci MMO, tedy 
vysvětlit, co který odbor řeší a kde 
tento odbor najdou atd.

Od 16 hodin budou na malém pódiu na 
Horním náměstí probíhat prezentace 
připravovaných městských projektů. 
Prezentace povedou vedoucí odborů 

Číslo 6 | červen 2009
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a zástupci města. Po skončení prezen-
tací se můžete ptát prezentujících na 
věci, které vás v souvislosti s projekty 
zajímají. Mezi jinými zde bude prezen-
tován plán na proměnu sídliště v Kate-
řinkách, záměr rekonstrukce dlouhých 
obytných bloků na Horním a Dolním 
náměstí, výstavba severního a jižního 
obchvatu, plány na opravu komuni-
kací, výstavbu cyklostezek či výstavbu 
nového plaveckého a zimního stadi-
onu.

Hudební doprovodný program je při-
praven na Dolním náměstí. V 17.30 
začne koncertovat Expedice Apalu-
cha, v 19 hodin Marie Rottrová a ve 
20.30 KOFE-IN. Pod pódiem na Dolním 
náměstí bude připraveno zhruba dvě 
stě míst k sezení.

Jakékoli dotazy k dané akci, či k pro-
jektům, které budou prezentovány, 
můžete zaslat na adresu mestomes-
tu@opava-city.cz.

město městu

více informací na www.opava-city.cz, e-mail: mestomestu@opava-city.cz

PROGRAM NA HORNÍM NÁMĚSTÍ:

 12:00 - 18:00 h 
prezentace odborů Magistrátu města Opavy 

 16:00 - 17:30 h
prezentace vybraných investičních projektů 
Statutárního města Opavy

PROGRAM NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ:

 17:30 h
koncert skupiny Expedice Apalucha

 19:00 h
koncert MARIE ROTTROVÉ
 20:30 h
koncert skupiny KOFE-IN

Po celou dobu konání akce 
připraveno občerstvení 
a doprovodný program nejen pro děti.

Akce se koná za každého počasí.

Prezentace projektů 
na Horním náměstí
Strategický plán
Obsáhlý dokument, který se zabývá rozvo-
jem Opavy v řádu mnoha let. Popisuje sou-
časné možnosti a omezení města a popisuje, 
jak co nejlépe využít výhod a jak co nej-
více snížit omezení či je přeměnit na výhody. 
Věnuje se životnímu prostředí, urbanismu, 
dopravě, ekonomice, kultuře, rekreaci a od-
počinku a dalším oblastem.

IPRM – Přitažlivé město
Velký plán, jenž se zaměřuje na akce, které 
přispějí ke zlepšení kulturního a rekreačního 
zázemí pro občany města i jeho návštěv-
níky. Mezi projekty patří vybudování ven-
kovních dětských koutků s herními prvky 
v centru města, úpravy břehů řeky Opavy, 
rekonstrukce Obecního domu, Domu umění, 
zázemí Slezského divadla či třeba další část 
opravy kostela sv. Václava, který slouží kul-
turním akcím a svatbám. Plán je financován 
z dotací Evropské unie a byl natolik dobrý, že 
Opava získala z fondů nejvíce peněz na jed-
noho obyvatele ze všech zúčastněných měst.

IPRM – Bydlení
Rozsáhlý plán na proměnu sídliště v Kate-
řinkách. Připravují se ucelené změny vnit-
robloků, úpravy zeleně, výstavba či rekon-
strukce komunikací a osvětlení. Kromě toho 
budou financovány i některé úpravy v sa-
motných domech. O plánu Hláska informo-
vala například v květnovém vydání, v tomto 
vydání najdete další informace o průběhu 
příprav akcí. Zmíněn bude i plán na výstavbu 
parkovacích domů v Kateřinkách, který však 
není součástí IPRM, ale je iniciativou města.

Severní a jižní obchvat
Jak probíhají a budou probíhat přípravy a vý-
stavba silnic, které by měly zrychlit průjezd 
Opavou a zároveň odlehčit dopravně přetí-
ženému centru města. Tyto silnice jsou sice 
v režii státu a kraje, ale město Opava se 
podílí na jejich přípravě.

Plán opravy komunikací
Jaké opravy chodníků a silnic proběhly či pro-
běhnou v letošním roce a jaké jsou zařazeny 
do širšího plánu oprav. 

Rekonstrukce obytných domů v centru 
města
Město chce změnit podobu dlouhých obyt-
ných celků na Horním a Dolním náměstí. Na 
proměnu fasád byla vypsána architektonická 
ideová soutěž. Návštěvníci se dozví, jak pro-
bíhá příprava rekonstrukcí a jaký je výhled 
celé akce.

Výstavba cyklostezek
Seznámení s probíhajícími přípravami na 
výstavbu nových cyklostezek a plány na 
jejich další rozvoj. 

Nový plavecký a zimní stadion
Opava připravuje výstavbu nových sportov-
ních stánků v Městských sadech. Nový pla-
vecký bazén by měl vzniknout vedle kou-
paliště, aby vytvořil synergický celek, který 
nabídne plavcům lepší zázemí a pestřejší 
volbu.

Městské části
Nejdůležitější projekty připravované v opav-
ských městských částech.
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AKTUALITY

Úřední obálky budou na ústu-
pu. Namísto systému úřed-

ních obálek elektronické zprá-
vy a oznámení. Během letošního 
roku začne fungovat nová elek-
tronická služba datových schrá-
nek, která bude sloužit úřadům 
a firmám k zasílání úřední pošty. 
Tuto schránku si v případě zájmu 
budou moci zřídit i fyzické osoby.

Datovou schránku si může laik velmi zjed-
nodušeně představit jako propracova-
nou a přísně zabezpečenou mailovou 
schránku. Nebude však sloužit ke kore-
spondenci, komunikaci s konkrétními 

úředníky či lidmi ve firmách, ale s úřadem 
či firmou jakožto institucí. S její pomocí 
bude možné zasílat úřední dokumenty 
v elektronické podobě orgánům veřejné 
moci a také je od nich přijímat. Tento způ-
sob komunikace nahradí klasický způsob 
doručování v listinné podobě a díky němu 
dojde ke zvýšení efektivity veřejné správy. 
Úřady i veřejnost ušetří čas i peníze.

Zákon, který umožňuje, ba přímo při-
kazuje používání datových schránek, 
o datových schránkách, začne platit od 
1. července (zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizo-
vané konverzi dokumentů). Tímto dnem 
bude datová schránka povinná pro veš-
keré právnické subjekty, tedy veřejnou 
správu a firmy zapsané v obchodním 
rejstříku. Fyzickým osobám a podnika-
jícím fyzickým osobám budou datové 
schránky zřízeny v případě jejich zájmu.

Cílem datových schránek je rychlejší, 
spolehlivější a levnější poskytování slu-
žeb veřejné správy nejširší veřejnosti. 
Datové schránky zrychlují jednot-
livá řízení díky tzv. institutu doručené 
zásilky, to znamená, že každá zásilka 
vložená do datové schránky je po lhůtě 
10 dnů považována za vyzvednutou. 
Důležitým prvkem zákona je, že obě 
verze dokumentů, tedy těch papíro-
vých i elektronických, budou rovno-
cené.

Magistrát města Opavy se podobně jako 
další úřady a instituce připravuje na tuto 
novou službu. Nejpozději od 1. listo-
padu bude opavský úřad komunikovat 
s veřejností jak prostřednictvím obálek, 
veřejných vyhlášek, předáním do vlast-
ních rukou, tak také elektronicky – zasí-
láním datových zpráv majitelům dato-
vých schránek.

Letos začne fungovat nový typ úřední pošty

Fotbal na pomoc postiže-
ným dětem. 8. ročník fotbalo-
vého odpoledne, jehož výtěžek 
je určen Charitě Opava – staci-
onáři Mraveneček, se uskuteční 
20. června od 12 hodin na fotba-
lovém hřišti v Kravařích. V loň-
ském roce obdržel Mraveneček 
251 800 Kč. Letos se utkají celky 
O2, Ostroje, Hanácké kyselky, OFS 
Opava, Závažné Poruby a Staros-
tové Opavska. Hlavní utkání pro-
běhne v 17 hodin mezi druž-
stvy Sportovní osobnosti Opavska 
a Rozhodčí 1. a 2. Gambrinus ligy. 
V rámci odpoledne je připraven 
i doprovodný program pro děti, 
vystoupení mažoretek a fotbalové 
utkání benjamínků. Na celou akci, 
kterou pořádá Okresní fotbalový 
svaz, je vstupné dobrovolné.

Školáci z Edvarda Beneše hostili 
polskou školu. V druhé polovině 
května uvítali žáci prvního stupně 
ZŠ E. Beneše přátelskou návštěvu 
dětí ze školy v polských Markowi-
cích. Návštěva proběhla už popáté. 
Po prohlídce školy se utkala druž-
stva obou škol ve sportovních 
hrách. Starší děvčata soutěžila ve 
vybíjené, chlapci měřili své síly ve 
fotbale a menší děti v soutěžních 
disciplínách. Na závěr společně 
zhlédli pohádku, kterou připra-
vili členové školního dramatického 
kroužku.
Červnová taneční show ve více-
účelové hale. Taneční škola Dan-
ce4life, která mimo jiné působí 
v Opavě a Krnově, pořádá velkou 
závěrečnou taneční show v opav-
ské víceúčelové hale. Škola má 

150 členů a věnuje se stylům 
disco dance, street dance a mo-
dern dance. Na letošních soutěžích 
si vedla škola výborně a na jaře se 
dostávala ve všech věkových kate-
goriích mezi tři nejlepší taneční 
skupiny. Taneční show proběhne 
23. června a začíná v 17 hodin.

Foto: Dance4life
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Velký talent opavské kopané Libor Kozák (na snímku s míčem) 
se stal prvním odchovancem opavské kopané, který nastoupil 
v zápase nejvyšší italské soutěže. Mladý útočník, který od loň-
ského léta hraje za Lazio Řím, si svůj velký debut odbyl v jed-
nom z nejprestižnějších zápasů roku – proti vítězi letošního 
ročníku Internu Milán. Na trávník vyběhl 2. května, když v 85. 
minutě střídal argentinského borce Mauro Zaráteho (útočníka, 
který pomohl Laziu vystřílet letošní italský pohár). 

Během května se ještě objevil v dalších zápasech, například 
proti Reggině hrál od 66. minuty a Lazio zvítězilo 1:0. Na 
premiérový gól v nejvyšší soutěži zatím čeká. 

Přestup brumovického rodáka do Itálie je největším přestu-
pem v historii opavského fotbalového klubu SFC. Mladý útoč-
ník už reprezentoval i Českou republiku, a to ve výběru do 
19 let. Foto ze zápasu v Opavě: Jan Šindler

Fotbalový talent Libor Kozák má za sebou první 
zápas v nejvyšší italské soutěži
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JAK SE ŽIJE

Rovných sto let zasahují při požárech či povod-
ních v blízkosti Vávrovic. Během této doby pro-

žili strmé pády i prudké vzestupy. Před pěti lety má-
lem ukončili činnost, ale dokázali se zvednout. Dnes 
má vávrovická jednotka mužské, ženské a čtyři mlá-
dežnická družstva. Pořádá řadu akcí a soutěží v kraj-
ském Moravskoslezském poháru. V posledních letech 
patří mezi dvě nejúspěšnější družstva ve velkém 
opavském klání O pohár primátora. Na 13. června 
připravují Vávrovičtí velkou oslavu stoletého výročí 
založení české jednotky dobrovolných hasičů.

Hasičství je pro ně srdeční záležitost. Nejsou hasiči na plný úva-
zek, chodí do svých zaměstnání. Když je však potřeba zasáh-
nout, měli by být v akci co nejrychleji. Musí vyrazit z práce, 
dojít do zbrojnice, vzít vybavení a zamířit k případu. Při loňském 
zásahu, když vlak na přejezdu smetl auto, se jim povedlo být 
na místě za dvanáct minut. Při požáru palhaneckého porostu 
byli v akci dokonce za pět minut. Jednou zasahovali o půlnoci, 
přímo z hasičského bálu. Jindy vyrazili do akce v plné hasičské 
na kolech, jen aby byli na místě zásahu co nejdřív.

Mezi ty, kteří mají velkou zásluhu na oslavách kulatého výročí, 
patří nejstarší člen jednoty Eduard Stoniš a jeho bývalý žák, 
dnes jeden z hlavních činitelů jednotky, Zdeněk Svoboda. Zde-
něk Svoboda patří k tahounům, jenž v posledních letech místní 
hasiče prudce pozvedli nahoru. Pomáhal rozhýbat sportovní 
a zásahovou jednotku a má zásluhu i na tom, že hasičství chytlo 
tamější mladé. 

„Družstvo mužů se obnovilo v roce 2004 ve smyslu, že jsme 
začali pravidelně trénovat. Byla to doba, kdy jsme si řekli, že 
pokud nebudeme trénovat, budeme pořád zklamaní, že skon-
číme poslední,” vypráví. Půl roku trénovali v sokolovně v are-
álu Pod Lipami. „Ty první tréninky probíhaly tak, že jsme posta-
vili hadice, dali jsme si pivo, pak jsme odběhli, pak jsme si dali 
zase pivo, zase odběhli. Ale pak jsme si řekli, že to takhle nemá 
smysl, že víc pijeme než běháme, a tak jsme se domluvili s Ne-
plachovicemi. Tam mají cvičiště s betonovým náběhem, krás-
nou sekanou travičku, na cvičišti není hospoda a je tam klid,” 
vypráví. „Pro mě osobně je to relax, všechny problémy jdou 
stranou a člověk trénuje,” dodává. 

„Hodně nás pozvedly primátorky,” zdůrazňuje význam opav-
ské soutěže O pohár primátora. „Když jsme přijeli na první pri-
mátorky, tak jsme se rozkoukávali. Každý se ptal velitele Marka 
Bartuska: a Marku, co mám dělat, co které číslo dělá, kde mám 
utíkat, kam to mám položit? A – ježišmarjá, my budem loso-
vat!? …Nedařilo se nám a motivovalo nás to, abychom víc tré-
novali,” říká. Brzy se dostavily výsledky. Z chvostu tabulek se 
Vávrovice propracovaly do středů, poté dokonce mezi špičky. 
V roce 2006 pohár vyhrály. Dnes patří v další soutěži, Morav-
skoslezském poháru, mezi desítku nejlepších.

Nejstarší vávrovický hasičský pamětník Eduard Stoniš je muž, 
na kterém zdejší jednotka dlouho stála. Vychoval zhruba polo-
vinu členů dnešní zásahové jednotky. K hasičství si poprvé při-
čichl, když mu bylo asi 12 let. „Začínal jsem jako kluk v pade-
sátých létech. Tehdy nebylo skoro žádné vybavení. Nebylo auto, 
nebylo vůbec nic. Byla bryčka a koně, později byl traktor, který 
poskytli jezeďáci. Dlouho jsme neměli auto,” popisuje. Dlou-
holetý hasičský preventista má zásluhu na tom, že se hasiči 
v městské části udrželi. Dal dohromady mladé, vedl je, sbíral 
s nimi úspěchy. „Dlouho nebyli žáci, nikdo se toho nechtěl chy-
tit. Tak jsem si říkal, že za to vezmu. Posbíral jsem je, jak se to 
dalo. Chtěl jsem, aby jich bylo na schůzkách vždy aspoň sedm. 
Tak jsem třeba vařil oběd nebo něco dělal, a najednou zvonek: 
pane Stoniš, nás je sedm. Tak jsem všeho nechal a vyrazil jsem 

s nimi,” vzpomíná. Mezi další významné hybatele dění patřil 
a patří Marek Bartusek, díky kterému hasičství přežilo v době, 
kdy o něj lidé ztráceli zájem, a který jako velitel zahájil cestu 
i ke sportovním úspěchům družstva.

Dnešní mládežnická družstva dával dohromady Zdeněk Svo-
boda spolu s Markem Bartuskem a Frantou Blaščíkem. Myšlenka 
obnovit mladé týmy začala uzrávat ve stejných letech, kdy se 
resuscitovali muži. „Když se stal pan starosta Černý poprvé 
starostou, tak zavedl pěknou kulturní tradici zahradních slav-
ností s programem. Dopoledne vždycky byla příležitost, ať se 
každá ta složka v obci ukáže. A předváděli se i hasiči, ale jedině 
Vávrovice neměly žáky. A starosta za mnou přišel a říká: není 
to škoda? Nakonec jsme vymysleli plán, udělali nábor a při-
šlo 35 dětí. Když jsme pak přišli na registraci, tak nám říkali: to 
snad není ani možné, už jsme mysleli, že vás škrtnem,” vzpo-
míná Zdeněk Svoboda. Postupně se mládežníkům začali věno-
vat i další lidé. Pod dnešními úspěchy mladších týmů na okres-
ních soutěžích je silně podepsána například Anna Chryczyková, 
které pomáhají Jiří Koreník a Vlaďka Grygarová. 

Celá jednotka má výraznou podporu mnoha dalších vávrovic-
kých lidí, kteří sice nechtějí být přímo hasiči, ale snaží se jim 
pomáhat, jak jen mohou. Letos hostí Vávrovice ještě například 
Slavnosti či závěrečné kolo Moravskoslezského poháru.

Založení sboru ve Vávrovicích

„V úctě podepsaní Josef Magela, Jan Bialý, Josef Kocián a Ri-
chard Vavrla – příslušníci vávrovští oznamují, že zamýšlí na 
základě přiložených stanov zříditi ve Vávrovicích sbor dobro-
volných hasičů a žádají, aby vysoká zemská c.k. slezská vláda 
vzala oznámení toto na vědomí.” S takovouto žádostí se 8. čer-
vence 1909 obrátila skupina lidí z Vávrovic na zemskou moc. 
Žádost vedla k založení hasičské jednotky a letos slaví Vávro-
vice 100 let jejího trvání.

Samotný sbor byl založen zhruba měsíc a půl po podání žádosti. 
Dvaadvacet nadšenců se sešlo 22. srpna a zvolili si první výbor 
svého spolku. Založení byl přítomen i starosta Zemské hasič-
ské jednoty Rudolf Gudrich, jedna z nejvýznamnějších postav 
hasičské historie ve Slezsku. Oficiální uznání sboru složeného 
z Čechů však nebylo jednoduché, protože v obci už fungovala 
německá jednotka. Nakonec s přispěním Rudolfa Gudricha slez-
ská vláda založení sboru uznala a v říjnu 1909 potvrdila.

OSOBNOSTI

Vávrovičtí hasiči

Hasiči zvou na oslavy 100 let
Oslavy stého výročí od založení jednotky dobrovolných 
hasičů ve Vávrovicích proběhnou v sobotu 13. června. 
K výročí připravují jednoduchou informační publikaci, 
která by krátce shrnula a popsala fungování sboru od 
založení až do dnešní doby. 

Orientační program:
  8.30 – Mše a svěcení nové hasičské zástavy sboru v za-

hradě ZŠ Vávrovice
10.00 – Průvod přes Vávrovice, od ZŠ až k sokolovně
11.00 – Slavnostní valná hromada sboru v sále sokolovny
12.30 – Slavnostní oběd pro pozvané hosty v restauraci 

Pod Lipami
14.00 – Námětové cvičení s polskou účastí
15.30 – Ukázka z činosti mládeže, ukázka z činnosti HZS
20.00 – Taneční zábava se skupinou Dost dobrá kapela.
Poslední červnový víkend se pak ve Vávrovicích uskuteční 
tradiční neckyáda – soutěžní plavba nejroztodivnějších 
a nápaditých vorů.
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Vzpomínáte si na hasičský bál z filmu Hoří má panenko? 
Hasiči v jeho průběhu dostanou zprávu, že hoří. Něco 
podobného, ale s dobrým koncem, se před pár lety přiho-
dilo i hasičům z Vávrovic. 

„Měli jsme zrovna hasičskou zábavu. Tři sta lidí, občer-
stvení, na pódiu hraje kapela. Všichni mají trička HASIČI 
VÁVROVICE. V jedenáct hodin večer přišla paní k okénku 
boudy s občerstvením a říká: je tady někdo hasič? 
A všichni ha, ha, ha… já jsem hasič. Naklonila se a poti-
chu řekla: tam hoří. Paní, kde by tady hořelo, vždyť tady 
je hasičská zábava, reagovali kluci. Viděl jsem takový 
trošičku zvláštní výraz v očích té paní, tak jsem vyběhl 
z boudy, šel jsem s ní kousek pryč, vzal jsem ji kolem 
ramen, a protože jsem si myslel, že si dělá srandu, tak 
jsem se ptal: ukažte mi, kde hoří. Ukázala směrem k vá-
vrovickým bytovkám. Vytřeštil jsem oči. … Zaběhl jsem 

do boudy a řekl jsem ostatním: tam fakt hoří, běžte pro 
vybavení do hasičárny. 

Zjistil jsem, že hoří komín, ale plameny šlehaly do horního 
patra, kde bylo otevřené okno. Navíc střecha byla politá 
térem. Zavolal jsem hasiče. Ten jeden z nás, který měl 
službu a byl střízlivý, nás naložil, všechny nás rozvezl pro 
vybavení. Vzali jsme si pásky, přilby a přijeli jsme v těs-
ném závěsu za profesionálními hasiči. Na zábavě jsme 
předali pípu: ptal jsem se toho, který to měl na starost, 
komu jí dal, tak říkal, že někoho popadl a řekl mu, ať točí. 

Vypadalo to komicky, když si představíte jak jsme šli se 
starými americkými přilbami s plachtou kolem hospody 
s hasičskou zábavou. Byla to scéna jak z filmu. Všichni 
viděli, jak jsme vyrazili, přijeli vystrojení, pospíchali k zá-
sahu, pak se vrátili,” vypráví Zdeněk Svoboda.

Jak hasili Vávrovičtí při hasičské zábavě
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Dnes už tradiční červno-
vá oslava hudebního umě-

ní a hudebníků pod názvem Ev-
ropský svátek hudby proběhne 
v předvečer letního slunovra-
tu a první letní den. Statutární 
město Opava tuto kulturní a ne-
komerční akci pořádá již poje-
denácté. První den bude patřit 
rockové muzice, druhý pak příz-
nivcům dechovky a mažoretek.

Evropský svátek hudby je akce, která 
probíhá souběžně po celé Evropě. Kon-
certy jsou veřejnosti nabízeny bez-
platně a konají se na méně obvyklých 
místech: v zahradách, parcích a na 
veřejných prostranstvích a za hojné 
účasti veřejnosti. 

Přehlídka rockové muziky v areálu sád-
rovcového jezera se uskuteční v so-

botu 20. června od 18 hodin. „Zahra-
ničními hosty budou italsko-americké 
trio White Pulp s charismatickým zpě-
vákem, kytaristou a hráčem na synte-
zátor Sonnym a rakouská energetická 
rozbuška – kapela Landflucht,” zve na 
akci dramaturg městských kulturních 
akcí Petr Rotrekl. Domácími kapelami 
budou skupiny Helpness a kapela No 
Barre, která v rámci koncertu pokřtí 
také své nové CD. 

Nedělní dopoledne 21. června od 
10 hodin bude zasvěceno přízniv-
cům dechové hudby, které jistě potěší 
zahájení promenádních dechových 
orchestrů. Zahajovací koncert ale 
nebude na obvyklém místě – Ptačím 
vrchu. Uskuteční se na Horním náměstí 
před divadlem, a to za účasti Mládež-
nického dechového orchestru ZUŠ Vác-
lava Kálika a mažoretek souboru AMA. 

Odpoledne v 16 hodin se uskuteční 
ve výstavní budově Slezského zem-
ského muzea 14. setkání studentských 
orchestrů, na němž se v minulosti 
představily nejen nejlepší smyčcové 
soubory z České republiky (Praha, Kro-
měříž, Jeseník, Hodonín, Ostrava), ale 
také ze zahraniční (Finsko, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko, Lotyšsko).

„Letos dostal pozvání Smyčcový 
orchestr ZUŠ Uničov, který stejně 
jako náš Opavský studentský orchestr 
patří k laureátům rozhlasové soutěže 
Concerto Bohemia i národní soutěže 
orchestrů ZUŠ a nejednou koncertoval 
v mnoha evropských zemích. Dirigenti 
Tomáš Klásek a Naďa Hanousková 
se svými orchestry si pro vás připra-
vili klasickou i populární hudbu, která 
bude jistě ozdobou oslavy hudebníků,” 
uzavírá Petr Rotrekl.

Evropský svátek hudby 
pojedenácté v Opavě

Nabídka pro 
opavské výtvarníky: 
prázdninový malířský 
plenér „Bez hranic 
II” v partnerském 
městě Ratiboř
Město Ratiboř ve spolupráci s Ev-
ropskou unií – fondem rozvoje regi-
onální a přeshraniční spolupráce 
pořádají malířský plenér pro 7 čes-
kých a 7 polských výtvarníků, 
který se uskuteční od 29. června 
do 12. července v Ratiboři a jejím 
okolí. Součástí plenéru budou také 
dvě podzimní výstavy v muzeu 
města Ratiboře a v Opavě. 
Pořadatelé mají zájem přede-
vším o účast zkušených opavských 
výtvarníků, kteří mají za sebou již 
řadu samostatných nebo skupi-
nových výstav a chtějí také navá-
zat kulturní a uměleckou spolupráci 
se svými polskými kolegy. Pořa-
datelé hradí veškeré náklady na 
ubytování, stravování i výtvarný 
materiál. Podrobnosti o organi-
zaci a pravidlech plenéru se dozvíte 
u Mgr. Petra Rotrekla – drama-
turga kulturních akcí města. Kon-
takt: e-mail: petr.rotrekl@opava-
-city.cz, tel.: 553 756 306, mobil: 
604 229 363. Uzávěrka přihlášek je 
10. 6. 2009.

Zámek Hradec nad Moravicí se 
od 2. do 14. června stane dě-

jištěm 48. ročníku Mezinárodní 
interpretační soutěže a festivalu 
Beethovenův Hradec. Letos se do 
soutěže v oborech klavír a hous-
le přihlásilo více než padesát stu-
dentů z Česka, Bulharska, Fran-
cie, Japonska, Kanady, Německa, 
Polska, Ruska, Slovenska, Špa-
nělska, Ukrajiny, Velké Británie 
a USA.

Všechna soutěžní vystoupení jsou volně 
přístupná veřejnosti. V obou porotách 
zasednou skutečně vynikající odbor-
níci a osobnosti světového jména. Před-
sedou poroty bude již potřetí peda-
gog drážďanské vysoké školy C. M. 
von Webera Ivan Ženatý, který si do 
týmu vybral svého kolegu z němec-
kého Essenu Mintcho Mintcheva a pak 
legendární pedagogy a umělce – Edu-
arda Grače z moskevské konzervatoře, 
Kevorka Mardirossiana z Bloomingtonu 
v USA a Jiřího Panochu, primária světo-
známého kvarteta z Prahy. 

Lahůdkami pro hudbymilovnou veřejnost 
budou zejména dva koncerty. Ten první 
s názvem Oslavy a chvály se uskuteční 
v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad 
Moravicí v pátek 5. 6. v 18:30. Vystoupí 
Žesťové kvinteto Janáčkovy filharmonie 

Ostrava. Abonenti koncertní řady budou 
mít koncert jako bezplatnou prémii. 

V tom druhém si po delší době vítězové 
mezinárodní soutěže zahrají s Janáčko-
vou filharmonií Ostrava. Orchestr bude 
dirigovat loňský absolvent JAMU Brno 
Jakub Žídek z Opavy. Tento mimořádně 
atraktivní závěrečný abonentní koncert 
se uskuteční v sobotu 13. 6. v 18:30 ve 
Velké dvoraně hradeckého zámku. Pro 
věrné posluchače budou opět přistaveny 
autobusy. 

I letos hudební festival počítá s účastí 
nejmladších hudebníků a skladatelů. 
V úterý 2. 6. se ve Velké dvoraně setkají 
žáci ZUŠ na nesoutěžní koncertní pře-
hlídce s názvem Múziáda, kterou ke 
kulatým výročím skladatelů G. F. Hän-
dela, J. Haydna, F. Mendelssohna-Bar-
tholdyho a B. Martinů pořádá sdru-
žení Múza. Celodenní akce bude spojena 
s předáním ocenění nejúspěšnějším 
žákům ZUŠ Moravskoslezského kraje 
a odpoledním koncertem vítězů národ-
ních soutěží v sólovém a komorním 
zpěvu, hře na dechové a lidové nástroje 
a v tanečním oboru. Začátky koncertů 
nadějných interpretů jsou stanoveny na 
10 a 13 hodin. Závěr festivalu (od 11. 
do 14. 6.) pak bude počtvrté patřit Dílně 
pro nejmladší skladatele, kterou pořádá 
Sdružení Q. 

Mezinárodní Beethovenův Hradec
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Taneční soubor Puls slaví kulaté 
výročí a pořádá velký koncert. 
Opavský taneční soubor Puls slaví tři-
cátiny. Soubor, který je jedenáctiná-
sobným mistrem České republiky ve 
stepu, pořádá k oslavě velký kon-
cert ve Slezském divadle. Divákům 
nabídne průřez současným repertoá-
rem i vzpomínky na dřívější léta. Kon-
cert se koná v neděli 7. června v 17 
hodin. V programu vystoupí hosté, 
kteří mají nebo měli se souborem 
něco společného. Soubor Puls vznikl 
v roce 1979 pod vedením Jany Vondá-
lové (Kořistkové). K nejlepším umís-
těním souboru patří 3. místo juni-
orů v kategorii malých skupin na MS 
v Portoroži (1999). K úspěchům patří 
i 7. místo na ME v show dance juniorů 
(Grenoble-Francie 1994). V současné 
době vedou devadesátičlenný Puls 
Eva Vondálová, Jana Vondálová a Eva 
Vajdová. Soubor se zaměřuje přede-
vším na step a moderní tanec vychá-
zející z jazzu. V letošním roce oslaví 
30. výročí svého trvání. Jeho zřizo-

vatelem je Středisko volného času 
Opava. I v letošní taneční sezóně si 
soubor vede zatím úspěšně a s cho-
reografii Papej! (chor. Eva Vondálová) 
je už mistrem Moravy pro rok 2009. 
Poslední květnový den proběhlo mis-
trovství ČR ve stepu (soutěž proběhla 
po uzávěrce čísla) a Opavanky do 
něj nastupovaly jako letošní mistryně 
Moravy. Pokud se soubor nominuje na 
mezinárodní soutěže, čeká ho hned 
od 17. do 20. 6. 2009 ME v Portoroži.
Známý cestovatel Jiří Kolbaba 
vystavuje v Domě umění. Jeden 
z nejznámějších českých cestovatelů 
vystavuje své velkoformátové foto-
grafie z cest v Domě umění až do 
28. června. Kromě samotné výstavy 
probíhají ještě besedy spojené s pro-
mítáním fotografií. Dne 3. června od 
18 hodin si můžete přijít poslechnout 
přednášku o Tibetu s názvem Vla-
kem na střechu světa. Další beseda 
nazvaná Ukradená země a pojed-
návající o putování napříč Spoje-
nými státy bude 24. června od 18 

hodin. Obě besedy proběhnou v aule 
Slezské univerzity (Na Rybníčku 1). 
Výstavu a doprovodné akce připravila 
Slezská univerzita a Opavská kulturní 
organizace.
U Jákoba vystavuje Mimóza Bot-
sin. Od 16. června bude v galerii 
U Jákoba na Dolním náměstí vystavo-
vat své obrazy Mimóza Botsin a stu-
denti jejího ateliéru. Vernisáž pro-
běhne 16. června v 18 hodin. Výstava 
potrvá do konce června a přístupná 
je ve všední dny od 9 do 18 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Opavský básník přeložil starose-
verskou ságu. V minulých týdnech 
si Opava připsala jedno významné 
literární prvenství. Díky nakladatel-
ství Perplex byla v češtině poprvé 
vydána staroseverská Sága o Hervör 
a králi Heidrekovi Moudrém, středo-
věký hrdinský příběh, o jehož překlad 
se postaral opavský básník Miro-
slav Černý. Více informací najdete na 
stránkách nakladatelství: www.per-
plex.cz.
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Kněz Josef Veselý slaví osmdesátiny
Nebylo učiněno dost
a nikdy nebude
pro lásku
pro pravdu
pro spravedlnost…

Autor veršů, nejen Opavanům dobře 
známý kněz, básník a laureát Ceny 
Petra Bezruče, Josef Veselý, oslaví 
28. července své významné životní jubi-
leum. K tomuto výročí je připravena kul-
turní akce, která proběhne 22. června 
v Knihovně Petra Bezruče od 19 hodin. 

„Mezi mnoha gratulanty, k nimž budou 
bezesporu patřit vedle významných 
představitelů našeho města i církevních 
hodnostářů také zástupy všech, s ni-
miž se za léta svého působení setkal, 
nechceme chybět ani my všichni, kteří 
po léta obdivujeme poezii, do níž bás-
ník Josef Veselý uložil nejen své životní 
zkušenosti, ale především svou víru 
a vroucný vztah k člověku – a zejména 
poslání i znamení, jež ve verších nachá-
zíme,” konstatuje uznávaná bohemistka 
Zdenka Pfefferová. 

„Nezlomnost charakteru člověka nepo-
kořeného valdickým vězením, nezotro-
čeného žádnou zvůlí, ale naopak cele 
zasvěceného všeobjímající lásce k lid-
ské bytosti – to jsou atributy, jimiž 
provždy oslovil naše srdce i svědomí. 
Těšíme se, že literárně-hudební večer 
s Alfrédem Strejčkem, Alenou a Pe-
trem Čechovými bude vzájemným 
obdarováním jubilanta i všech účast-
níků slavnostního setkání, na nějž jste 
upřímně zváni,” dodává respektovaná 
odbornice.

Studentský 
orchestr přivezl 
první cenu
Evropský hudební festival mládeže 
v belgickém Neerpeltu patří k nej-
větším svého druhu. Letos se zde 
sjela stovka orchestrů z dvaadvaceti 
zemí, včetně vzdálených zemí, jako je 
Mexiko či Japonsko. Opavský student-
ský orchestr ZUŠ Václava Kálika v této 
nabité konkurenci zvítězil a ještě si 
dovezl pochvalu poroty (cum laude), 
což opavské mladé hudebníky sku-
tečně řadí k nejlepším v Evropě.

Festival patří k velkým zavedeným 
podnikům a koná se už 57 let. Zájem 
o účast na festivalu je tak velký, že se 
mladí pěvci a instrumentalisté musí 
co dva roky střídat. Opavský orchestr, 

který diriguje Naďa Hanousková, byl 
k účasti v letošním ročníku vybrán 
na základě zaslané nahrávky z ži-
vého koncertu, ale na cestu se mohl 
vydat jen díky finanční podpoře opav-
ské radnice. 

Smyčcový orchestr sice přivezl první 
cenu i v roce 1997 (tenkrát nesl jméno 
Dětský komorní orchestr), ale opa-
kovaný úspěch bývá náročnější než 
úspěch první. Kromě soutěžních cen 
získal orchestr ještě cenu putovní – 
velkého plyšového medvěda. „Jme-
nuje se Symfonie a v Opavě začne 
svou první cestu kolem světa. Opavští 
jej musí předat jiným hudebníkům tak, 
aby se mohl v roce 2011 opět do Neer-
peltu vrátit. Festivalový výbor přitom 
bude jeho cestu po různých zemích 
sledovat,” uvedla Naďa Hanousková.

Proč byla z mnoha měst světa 
vybrána k medvědímu startu právě 

Opava? Podle slov pořadatelů hlavně 
proto, že město je i za našimi hra-
nicemi známo jako významné kul-
turní centrum a orchestr tím ještě 
navíc získal jakousi mimořádnou 
cenu sympatie. „Pětidenní zájezd 
Opavského studentského orchestru 
určitě patří k nejúspěšnějším hudeb-
ním „misím” v historii tělesa i školy,” 
uzavřela Naďa Hanousková.

Foto: ZUŠ V. Kálika 



16

Číslo 6 | červen 2009

INZERCE

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 vily 3,5+1 RD 4+1 řadový RD 5+1
 4.280.000 Kč 3.500.000 Kč 2.920.000 Kč 3.095.000 Kč

 Opava Opava Slavkov Hradec nad/Mor.

RD 5+1  zahrádka s chatkou rekreační chata  komerční objekt
 1.290.000 Kč  299.000 Kč 1.240.000 Kč  895.000 Kč

  Žimrovice  Opava Rázová Opava

SC
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24

/6

Podniková prodejna Opava
Bílovecká 2411/1, 746 01  Opava
T: +420 553 685 254
E: opava@isotra.cz
www.isotra.cz

značková
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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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MOTO-SHOPMOTO-SHOPREPREstylREPREstyl
www.represtyl.cz

PRODEJNA
PRO MOTORKÁŘE

  1. patro autosalonu HYUNDAI

Přemyslovců 344/6

Opava-Jaktař

tel: 553 650 256
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Partnerem financování ČSOB Leasing a.s.

SC
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/4

A JAK SI VÁS CENÍ VAŠE 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA?

Pojistěte svou rodinu u OZP a získáte 

až 43 000 Kč jako příspěvek 

na prevenci a další výhody.

OPAVA, Dolní nám. 22, tel.: 553 610 304

210x297_inz_cenovky_1/1.indd 10 18.2.2009 11:12:42
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 6. 10.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ školy – Č
  2. 6. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
  3. 6. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 2 – O
  4. 6. 19.00 BOUŘE sk. 6 – Č
  5. 6. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 3 – O
  6. 6. 18.00 MACH A ŠEBESTOVÁ 

Ke Dni dětí před divadlem vstup volný – P
  7. 6. 17.00 KONCERT K 30. VÝROČÍ TS PULS 

Středisko volného času Opava. mimo
  9. 6. 10.00  ČEKEJ DO TMY školy – Č
10. 6. 10.00 ČEKEJ DO TMY školy – Č
12. 6. 10.00 HAMLET školy – Č 
14. 6. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ mimo – Č
15. 6. 10.00 HAMLET školy – Č
15. 6. 18.00 MODELKY. Scénické čtení ve foyeru, 

studentský projekt. vstup volný
16. 6. 19.00 BOUŘE sk. 5 – Č
17. 6. 19.00 BOUŘE sk. 2 – Č 
18. 6. 19.00 HAMLET sk. 9 – Č
19. 6.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 
 10.30 Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava. školy – P 
20. 6. 10.00 RIGOLETTO sk. D – O
21. 6. 19.00 RIGOLETTO sk. P – O
22. 6.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
 10.30 Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava. školy – P
23. 6. 19.00 RIGOLETTO sk. 1 – O
25. 6. 10.00 MY FAIR LADY uz. předst. – M
25. 6. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 6 – OP
26. 6. 19.00 RIGOLETTO sk. 4 – O 
27. 6. 19.00 BOUŘE sk. 7 – Č
30. 6. 18.00 HAMLET
  Slavnostní představení k ukončení sezony. 

Pro nejlepší studenty překvapení. mimo – Č

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
  5. 6.  MĚSTSKÝ DEN DĚTÍ. Atrakce, zábava pro 
 8.30–14.00 všechny děti. Městské sady a prostory koupa-

liště. 
  6. 6.  MĚSTSKÝ DEN DĚTÍ. Pro rodiny s dětmi.
 14.00–18.00 Atrakce, soutěže.
  8. 6. 18.00 DAMBÉ: THE MALI PROJECT. Filmová pro-

jekce hudebního dokumentu o cestě dvou vyni-
kajících irských hudebníků Liama Ó Maonlaíe 
a Paddyho Keenana do samotného srdce Afriky 
– Mali, a na legendární Festival v poušti. Film 
pro příznivce world music v angličtině. Refektář 
Domu umění. Vstup zdarma. 

13. 6. 18.30 BEETHOVEN – RADOST, KRÁSA, VÍTĚZ-
STVÍ. KONCERT V RÁMCI 48. ROČNÍKU 
BEETHOVENOVA HRADCE. Účinkují laureáti 
klavírní a houslové soutěže, Janáčkova filhar-
monie Ostrava, diriguje Jakub Žídek. 10. abo-
nentní koncert SMO a sdružení Talent. Velká 
dvorana zámku Hradec nad Moravicí. Doprava 
autobusy zajištěna: odjezd na Hradec z Dolního 
náměstí v 17.30 a 18.00 hod. a zpět po kon-
certu. 

20. 6. 18.00 EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY – SÁDRÁK 
ROCK 2009. Rockový koncert kapel White 
Pulp (Itálie), Landflucht (Rakousko), No Barre 
(křest nového CD), Helpness, DJ´s. Areál 
pláže sádrovcového jezera. V případě nepří-
znivého počasí Music club 13, Krnovská ul. 
Vstup zdarma. Pořádá SMO a agentura A. Pro-
duction. 

21. 6. 10.00  EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY. ZAHÁJENÍ 
PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ. Vystoupí Mlá-
dežnický dechový orchestr ZUŠ V. Kálika a ma-
žoretky AMA. Horní náměstí před divadlem. 
Pořádá SMO a SVČ. 

21. 6. 16.00  EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY – SETKÁNÍ 
STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ. Vystoupí 
Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov a Student-
ský smyčcový orchestr ZUŠ V. Kálika. Pořádá 
SMO, ZUŠ V. Kálika a agentura Karla Kos-

tery. Výstavní budova Slezského zemského 
muzea. 

22. 6. 19.00 „NEBYLO UČINĚNO DOST…” Literárně-hu-
dební večer k významnému životnímu jubi-
leu Msgre Josefa Veselého, nositele Ceny Petra 
Bezruče. Účinkují – Alfréd Strejček, hudební 
doprovod: Alena Čechová – housle, Petr Čech – 
varhany. Koncertní sál knihovny Petra Bezruče. 
Pořádá SMO a Studio Petra Bezruče.

28. 6. 10.00 PROMENÁDNÍ KONCERT – KOBEŘANKA. 
Ptačí vrch. Pořádá SMO a SVČ. 

VÝSTAVY SMO
POKLADY STARÉHO UMĚNÍ – ze sbírky Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. První z cyklu výstav představující díla z ost-
ravských sbírek výtvarného umění. Pořádá OKO při příležitosti 
znovuotevření modernizovaného Domu umění. Info: www.oko-
-opava.cz, www.gvuostrava.cz. Oratoř Domu umění. Do 26. 6.

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstu-
penky: 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.
20. 6. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 15. 6. v MIC

KINO MÍR
  2. 6. a 3. 6. 19.00 POCHYBY – psychologické drama USA 

v původním znění
  4. 6.–7. 6. 19.00 NORMAL – thriller, drama ČR
  8. 6.–10. 6. 19.00 GRAND TORINO – akční drama USA s ti-

tulky
11. 6.–14. 6. 17.30 VÁLKA NEVĚST – romantická komedie 

USA v původním znění
11. 6.–14. 6. 19.00 ANDĚLÉ A DÉMONI – mysteriozní thriller 

USA v původním znění
15. 6.–17. 6. 19.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ – akční film USA s ti-

tulky
18. 6.–21. 6. 19.00 KRVAVÝ VALENTÝN – horor USA s titulky
19. 6.–21. 6. 17.30 NA PŮDĚ, ANEB KDO MÁ DNESKA 

NAROZENINY – česká animovaná 
pohádka

22. 6.–24. 6. 19.00 PÁTEK 13 – horor USA
25. 6.–28. 6. 17.00 MONSTRA VERSUS VETŘELCI – animo-

vaný sci-fi film USA v českém znění
25. 6.–28. 6. 19.00 BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ – kome-

die USA
29. 6.–1. 7. 18.00 DER BAADER MEINHOF KOMPLEX – 

historické kriminální drama Německo, ČR 
s titulky

PROGRAM OPAVSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
  1. 6. 18.00 VICKY CRISTINA BARCELONA (USA, Špa-

nělsko, 2008, režie Woody Allen). Brilantní 
romantická komedie zasazená do letní Barce-
lony se Scarlett Johanssonovou, Penélope Cru-
zovou a Javierem Bardemem.

VÝSTAVY
NEBUĎME LHOSTEJNÍ – ANTICKÝ ŘÍM. Výstava připravena 
Modelem Obaly. Co je možno vyrobit z tak zdánlivě obyčejného 
materiálu, jakým je papír a vlnitá lepenka. Uvidíte rozsáhlou 
mapu starověkého Říma, antický stylizovaný pantheon a další 
zajímavosti. Kostel sv. Václava, Po–Pá od 10 do 18 h 8.–19. 6.
ZUZANA BENDÍKOVÁ A JEJÍ ŽÁCI. Výstavní síň ZUŠ Opava, 
Solná 8. Vernisáž 16. 6. v 17 h, potrvá do 4. 9.
PAVLA BRADY – KRAJINA JINAK. Galerie Librex. Vernisáž 
1. 6. v 16.30 h, potrvá do konce června.
„ZŘEJMÁ CESTA”. Výstava opavské výtvarné skupiny ITA. 
Gotická síň minoritského kláštera. Zahájení 10. 6. v 17 h 
s Z. Pfefferovou a hudbou V. Holana a spol. Potrvá do 29. 6. (Po–
Pá: 10–16 h).
MIMÓZA BOTSIN – „VLASTNÍ HORIZONT”. Výstava obrazů, 
současně vystaví své práce studenti Mimózy Botsin ateliéru 
malba a kresba při Galerii U Jakoba. Vernisáže 16. 6. v 18 h, 
Galerie U Jakoba, Dolní nám. 13. Potrvá do 30. 6.

48. BEETHOVENŮV HRADEC 2.–14. 6.
2. 6. 10.00 a 13.00 MÚZIÁDA – nesoutěžní koncertní přehlídka 
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k výročí Händela, Haydna, Mendelssohna-
-Bartholdyho a Martinů spojená s předáním 
ocenění nejúspěšnějším žákům ZUŠ MSK 
a koncertem vítězů národních soutěží v só-
lovém a komorním zpěvu, hře na dechové 
a lidové nástroje a v tanečním oboru. Velká 
dvorana, zámek Hradec nad Moravicí.

  5. 6. 18.30 OSLAVY A CHVÁLY – koncert Žesťového 
kvinteta Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
V programu zazní skladby Händela, Bacha, 
Vejvanovského a dalších. Bezplatná prémie 
pro opavské abonenty. Kostel sv. Petra 
a Pavla.

  6. 6.–11. 6.  9.00 MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOU-
TĚŽ V OBORU KLAVÍR A HOUSLE – sou-
těžní vystoupení studentů z Česka, Bulhar-
ska, Francie, Japonska, Kanady, Německa, 
Polska, Ruska, Španělska a dalších, volně 
přístupno veřejnosti. Velká dvorana, 
zámek Hradec nad Moravicí.

12. 6. 18.30 HLEDÁNÍ NOVÉHO – koncert lektorského 
týmu IV. Dílny pro nejmladší skladatele. 
Velká dvorana, zámek Hradec nad Mora-
vicí.

13. 6. 18.30 RADOST Z VÍTĚZSTVÍ – koncert laure-
átů soutěže za doprovodu Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava s dirigentem J. Žídkem, 
doprava autobusem zajištěna. Velká dvo-
rana, zámek Hradec nad Moravicí.

14. 6.  11.00 PRVNÍ POKUSY – koncert ze skladeb 
a improvizací nejmladších skladatelů. 
Velká dvorana, zámek Hradec nad Mora-
vicí.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
HRAJEME SI S OBRAZY ZDEŇKA BURIANA – interaktivní 
výstava ve spolupráci s Klubem Ámos a SMO. Zahájení 6. 6. 
v rámci oslav Dne dětí s městem Opavou. 11. 6. v 17 h dopro-
vodná přednáška s názvem Okna do pravěku, aneb jak se 
díváme na svět pravěkých zvířat a rostlin. 23. 6. v 17 h dopro-
vodná přednáška s názvem Zdeněk Burian – malíř, který viděl 
do pravěku. Historická výstavní budova SZM, Komenského 10.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní 
pavilon AND. 
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH 
DEPOZITÁŘŮ – WOLLEMIA NOBILIS V ARBORETU – nej-
vzácnější rostlina světa. Arboretum Nový Dvůr – exteriér. 
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V EVROPĚ. Evropská dimenze den-
drologických sbírek SZM. Do 30. 6. Výstavní síň AND. 
KRÁSA, KTERÁ HŘEJE. Gotické a renesanční kachle Moravy 
a Slezska. Historická výstavní budova SZM, Komenského 10. 
STO LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ SLEZSKÝCH PÍSNÍ. Památ-
ník P. Bezruče, Ostrožná 35. 
KOUZLO ŽIVÝCH MOTÝLŮ. Od 1. 6. do 30. 6. Depozitní pro-
story pěstebních skleníků AND.
PORTRÉTNÍ TVORBA OPAVSKÝCH FOTOATELIÉRŮ 2. 
POLOVINY 19. STOLETÍ. Historická výstavní budova SZM, 
Komenského 10.
DEN DĚTÍ V ARBORETU NOVÝ DVŮR – 1. 6.
BESEDA S ADOLFEM KALETOU – 6. 6. Beseda doplněná o pro-
mítání dokumentu věnovaného invazi v Normandii, přednáší 
bývalý příslušník 1. československé obrněné brigády ve Velké 
Británii. V 11 h – správní budova Památníku 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
  3. 6. 18.00 VLAKEM NA STŘECHU SVĚTA (Z ČÍNY DO 

TIBETU). Diashow cestovatele J. Kolbaby. 
Doprovodná akce výstavy v Domě umění. Uni-
verzitní aula Na Rybníčku 1.

24. 6. 18.00 UKRADENÁ ZEMĚ (CESTA NAPŘÍČ USA). 
Diashow cestovatele J. Kolbaby. Doprovodná 
akce výstavy v Domě umění. Univerzitní aula 
Na Rybníčku 1. 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Ruská knihovna, Olbrichova 25
  2. 6.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Závěrečná 

beseda desetidílného cyklu. Přednáší N. Orkina, 
tlumočí A. Hrabětová. 

TŘÍDENNÍ KURZY BEZPEČNÉHO INLINE BRUSLENÍ. Pořádá 
Univerzitní sportovní klub SU ve spolupráci s agenturou Spor-
tovní kurzy.cz. Červnové termíny kurzů: 12.–14. 6., 26.–28. 6. 
Začátek vždy v pátek od 16 h. Městské sady před Inline cent-
rem, 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
  2. 6. 17.00 HARDWARE – SLOŽENÍ PC + PERIFERIE
CELODENNÍ KURZY
  2. 6.   8.15 KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY A LEGISLA-

TIVA OCHRANY PŘÍRODY
  5. 6.   8.15 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  9. 6.  14.00 ÚČINNÉ KROKY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ S PO-

RUCHAMI CHOVÁNÍ
12. 6.  8.15 UPLATNĚNÍ ZÁKLADNÍCH METOD SOCI-

ÁLNÍ PRÁCE V PRAXI
23. 6. 14.00 KOMUNIKACE S KLIENTEM

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
10. 6.–11. 6. 17.00 ČERVNOTOČENÍ. Koncert dětí zájmových 

kroužků SVČ. Předprodej v SVČ Jaselská. 
Loutkové divadlo SVČ Opava. 

13. 6. 14.00–18.00 ZVÍŘÁTKA DĚTEM – DĚTI ZVÍŘÁTKŮM. 
Rozloučení se zvířátky a školním rokem, 
prohlídka minizoo, hry, soutěže. SVČ 
Husova.

22. 6.–26. 6.   DUDLÍKOVÝ TÁBOR „V POHÁDKO-
VÉM LESE”. Tábor pro maminky s dětmi. 
Info a přihlášky: estetika@svcopava.cz, 
553 712 821, pí Montagová.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, 
předprodej vstupenek Sluna
  7. 6. 11.00 a 15.00 OTESÁNEK. DDS Štěk LD SVČ. Trochu 

hororová komedie pro celou rodinu.
13. 6. 16.00 LETNÍ KAŠPAŘENÍ – MRAZÍK aneb 

ukončení divadelní sezóny. Divadlo Studna 
Praha. Horní náměstí.

14. 6. 10.00 LETNÍ KAŠPAŘENÍ – Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY aneb ukončení diva-
delní sezóny. Zábavný pochod pro rodiče 
s dětmi – Mariánské louky, Hradec nad 
Moravicí. Start: 10–11 h od hotelu Belária, 
od 9.45 do 11 h vystoupení kejklířů, v 14 
h zahrada hotelu Belária: SINDIBÁD (Diva-
dlo Studna Praha)

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  9. 6. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ V MC 13 – Arisona dream 
11. 6. 20.00 RADEK GLABAZŇA – básnické čtení – dopro-

vod Trakař
19. 6. 20.00 KOLO KOLO MLÝNSKÝ – ROTUJÍCÍ KEDLU-

BEN – koncert
27. 6. 20.00 VEHYKL, KOBLÍŽCI, OVERHYPE – koncert
FESTIVAL 13 – 5.–6. 6. Dvoudenní hudební festival v areálu 
klubu. Pátek: Sonyk bel, The Fialky, Proti směru, Degradace, V. 
Čok a kapela Bypass, C-phone, Sayko. Sobota: Expedice Apalu-
cha, Shebas band, Godfellas, XindlX, Ladě, Wishlist.

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – 
bar vinárny, Sluna.
13. 6. 20.00 OLDIES PARTY s kapelou Orient Express
17. 6. 20.00 MORIBUNDUS – ostravská blues-rocková for-

mace

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
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KLUB ZDRAVÍ
  1. 6.  9.00–15.00 ORIENTAČNÍ ZÁVOD – v rámci Dne dětí 

na Rybníčku. Kategorie: 6–9, 10–12, 13–
15, 15 a více let. V 16 h vyhodnocení.

24. 6. 17.30 JAK PRODLOUŽIT LIDSKÝ ŽIVOT – 
přednáška z cyklu NEWSTART o jednom ze 
způsobů, jak prodloužit lidský život.

KLUB PATHFINDER, ODDÍL 118 OPAVA
  1. 6. 9.00–16.00 DEN DĚTÍ NA RYBNÍČKU
LETNÍ TÁBOR SLEZSKÁ HARTA 2009. Termín: 7.–16. 
8., ubytování ve stanu, hry, vaření, sporty, lodě atd. Info: 
603 968 860, hyvnarovab@seznam.cz

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
HOLOS CENTRUM
6. 6.–7. 6.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního 

traumatu na náš život. Grofovy matice. Zážit-
kový seminář v rámci transpersonální psycho-
logie, vede M. Hrabánek. Střední zdravotnická 
škola. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST – 26. 6. pořádá Taneční škola při 
HOLOS Centru v 16 h před Střední zdravotnickou školou, Dvo-
řákovy sady 2. Program: ukázky tanečního umění žáků TŠ, opé-
kání buřtů, atrakce.
PRÁZDNINY S TANCEM – 5.–11. 7. Taneční tábor pro děti 
a dospělé s výukou latinsko amerických a standardních tanců, 
moderny a jazzu v Hlavnici u Opavy. Pro začátečníky i pokročilé, 
info: www.holos.cz, uzávěrka 30. 6.

ČAJOVNA HARMONIE
Krnovská 20, 746 01 Opava, Z. Valentová
10. 6. 19.00 „CESTOU NECESTOU SEVERNÍ INDIÍ A NE-

PÁLEM” – cestopisné vyprávění manželů 
Válečkových o pětiměsíčním putování sev. Indií 
a Nepálem, doplněné fotografiemi.

17. 6. 19.00 KONCERT SKUPINY NADARMO – folkové 
trio studentů ostravské konzervatoře představí 
vlastní skladby.

25. 6. 19.00 KLASICKÁ KYTARA NAPŘÍČ STALETÍMI – 
studenti ostravské konzervatoře zahrají skladby 
starých mistrů i současných autorů.

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo 
e-mailem
  2. 6.–4. 6.  POD ANDĚLSKÝMI KŘÍDLY – prodejní a po-

radenská výstava energetických obrázků. 2. 6. 
v 17.30 h vernisáž výstavy + přednáška s au-
torkou obrázků J. Kvapilovou.

  9. 6. 17.30 MANDALA SRDCE – malování mandaly spo-
jené s čtením poselství od andělů

16. 6. 17.30 OSUD – přednáška s meditací a ukázkou kon-
stelace

23. 6. 17.30 PRACOVNÍ KONSTELACE – na téma peníze, 
správná práce, životní naplnění

30. 6. 17.30 OSUD – konstelace – malý pracovní seminář 
(omezený počet míst)

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
17. 6. 10.00 SOUTĚŽ „ŠIKOVNÉ RUCE”, Klubovna SZdP, 

Liptovská 21
17. 6. 14.00 FINANČNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT – 

přednáška. Klubovna SZdP, Liptovská 21.
26. 6. 16.00 SPOLEČENSKÝ VEČÍREK – Zemědělská a. s., 

Opava 6.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masaryko-
va@optys.cz
  8. 6. 15.00–17.00 „DRÁTOVANÉ ŠPERKY” – kurz
22. 6.–26. 6.  VÝSTAVA PLAKÁTŮ, KOLÁŽÍ A KERA-

MIKY –své výtvarné práce představí žáci 
ZŠ Vrchní v Opavě.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  3. 6. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
  4. 6. 15.00–18.00 ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE
  5. 6. 15.00–18.00 PÁTEČNÍ HRANÍ
  9. 6. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna 

pro kojící matky
  9. 6. 15.00–18.00 ÚTERNÍ ODPOLEDNE – POHÁDKA 

v 16 h
17. 6. 12.00 VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
ZÁPIS 8. 6. – Hory s B. C. Kačkou, pobyt na horách plný cvičení 
a plavání, tel.: 723 848 320 
INDIÁNSKÉ LÉTO – 2. 6.–28. 8. V herně i na zahradě – cvičení 
rodičů s dětmi, malování...
ZÁPIS 15. 6. – prázdninové celodenní hlídání dětí od 3 let
KLUB DVOJČÁTEK – info: 723 391 163

KURZY
TALENTOVÁ ZKOUŠKA – 17. 6. Pro zájemce o studium 
v roce 2009/2010 v oboru Hudba se zaměřením na hru na var-
hany, hru na klavír, řízení sboru nebo sólový zpěv. Studovat lze 
denní nebo kombinovanou formu. Církevní konzervatoř Opava, 
tel.: 553 714 257.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, 
přednášky, nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 2. 6., 
15.30–18 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. Tel.: 
723 391 163. MC Oasa, Válečkova 16. 3. 6. v 15.45 h.
ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ PRAKTICKÉHO ŠAMANISMU se Z. Fre-
šovou, 6.–7. 6., Studio TANYTANY, Sadová 46, E. Grambalová, 
604 214 103, www.tanytany.cz.
TANEČNÍ POBYT V ITÁLII – 26. 6.–5. 7. Pořádá Studio TANY-
TANY, Sadová 46, E. Grambalová, 604 214 103, www.tany-
tany.cz.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. 22.–26. 6. Týdenní inten-
zivní kurz angličtiny pro začátečníky. 29. 6.–3. 7. Týdenní inten-
zivní kurzy v různých úrovních znalostí. Poslední volná místa 
v červencovém termínu prázdninového anglického tábora pro 
děti 10–16 let v Luhačovicích. Další termín také v srpnu.
REKONDIČNÍ POBYT ČČK OPAVA. Pořádá Český červený kříž 
Opava pro děti, zaměření: ortopedické vady a časté onemocnění 
dýchacích cest. Info: opava@cervenykriz.eu, tel.: 553 734 480, 
607 185 762. Chata BRANS (Malá Morávka). 4. 7.–18. 7.
OKRESNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO 2009. Pořádá Český čer-
vený kříž, info: opava@cervenykriz.eu, tel.: 553 734 480, 
607 185 762. Chata BRANS (Malá Morávka). 18. 7.–23. 7.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  1., 22. 6. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ 

BRUNA GRÖNINGA. Mendelovo gymná-
zium, Komenského 5 (vstup přes dvůr vpravo). 
Noví zájemci se přihlásí na tel.: 732 518 025, 
553 734 117. Pořádá Kruh přátel Bruno Grö-
ninga, Společenství Opava.

  4. 6.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astro-
log E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58.

 8.00–15.00 Lékařská astrologie, poradenství. Objednávky 
osobně nebo tel.: 732 256 115.

11. 6. a 25. 6.  ČÍNSKÁ A TIBETSKÁ MEDICÍNA „TIENS”. 
 17.30 Přednáška o základních principech tradiční 

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

15. 6.  INFARKT MYOKARDU. Seminář určen pro 
 14.30–18.30 pracovníky ve zdravotnictví, sociálních služ-

bách a pomáhající profese. Info: 603 810 631, 
www.vzdelavani-mk.cz. Minoritský klášter, 
malý sál.

16. 6. 19.00 LÁSKA A PARTNERSTVÍ Z POHLEDU BUD-
DHISMU. Přednáší J. Matuška, žák lamy Oleho 
Nydahla, pořádá opavské centrum Buddhismu 
Diamantové cesty. Info: J. Klíma, 775 706 213. 
Refektář Domu umění, Pekařská.

18. 6. 18.00 KOMUNIKACE. Jak nám funguje komunikace? 
Proč mi nerozumí? Co mohu změnit? Přednáší 
T. a K. Gřeškovi. Minoritský klášter, malý sál. 
Info: 731 653 467, www.facilitace.com.

22.6. 15.00 REGIONÁLNÍ KOŘENY A 120 LET OPAVSKÉ 



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

22

Číslo 6 | červen 2009

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY. Přednáší pri-
mář opavské psychiatrické léčebny Petr Taraba. 
Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

26. 6. 18.00 JAK SE NAUČIT MÍT RÁD SÁM SEBE? 
Přednáška spojená s ukázkou filmu Miluj 
svůj život. Přednáší T. a K. Gřeškovi. Mino-
ritský klášter, malý sál. Info: 731 653 467, 
www.facilitace.com.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27., 29., 30. 6.
 20.00 KARAOKE VEČERY. Café bar GROSS, 

Zacpalova 25, tel.: 604 261 798, 
www.cafebargross.cz.

  3., 10., 17., 24. 6.
 14.00–18.00 TALENTOVÉ ZKOUŠKY – VÝTVARNÝ OBOR, 

ZUŠ Opava, Solná 8, 2. patro. Talentové 
zkoušky na rok 2009/2010, info: zusopavasol-
na@quick.cz, tel.: 553 714 526. 3. 6. – den 
otevřených dveří.

  4. 6.  OPAVSKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ 2009 – FESTIVAL 
 10.00 a 17.00 DĚTSKÝCH SOUBORŮ. Účinkují: DS „KOŤATA” 

(ZŠ TGM Bílovec), DS „ČÁPATA” (ZŠ Dolní Živo-
tice), DS „VRCHŇÁČEK” (ZŠ Vrchní, Opava), 
CHLAPECKÝ SBOR (ZŠ Stěbořice), „ÚSMĚV” 
(Středisko volného času Opava), CHLAPECKÁ 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA (ZUŠ V. Kálika Opava), 
vítězové regionální soutěže „OPAVSKÝ SKŘI-
VÁNEK”, vítězové regionální soutěže „OPAV-
SKÉ A TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO”, slovem provází J. 
Poláková. Pořádá pod záštitou primátora sta-
tutárního města Opavy Agentura K. Kostera, 
předprodej Sluna. Sněmovní sál minoritského 
kláštera.

  8. 6. 13.30 NÁVŠTĚVA VÝSTAVY. Návštěva výstavy v Pa-
mátníku Petra Bezruče, 100 let od 1. vydání 
Slezských písní. Pořádá StOpa.

10. 6. 10.00 NAMALUJ SI SVÉHO KRTEČKA. Pro nejlepší 
3 kresby odměna. Info: www.nastatku.web-
node.cz. Areál Na Statku, Opava-Kylešovice.

13. 6. 14.30 STRAŇANKA. Slovácká dechovka. Jubilejní 
koncert k 18. výročí ag. MAZEL. Kino Mír. 
Pořádá ag. MAZEL – M. Masařík. 

16. 6.  OLYMPIJSKÝ OHEŇ V OPAVĚ. Putování 
olympijského ohně v rámci propagační jízdy 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska u pří-
ležitosti XIV. Mezinárodní hasičské olympiády 
CTIF Ostrava 2009. V 11 h: hasičská zbrojnice 
Opava-Kylešovice, průjezd Opavou.

19. 6.–21. 6.  ZÁBAVNÁ POUŤ V KEMPU DERY V KAJ-
LOVCI. Oslava 20. sezony CK DERY. Bohatý 
program po celé dny, atrakce pro děti. 19. 6. 
– country večer se skupinou KARAVANA, 20. 
6. – skupina PANGEA THE BEATLES REVI-
VAL BAND, RADEGHAST (revival KABÁT). Info: 
CK Dery, Horní nám. 48, tel.: 553 715 934, 
dery@dery.cz.

20. 6. 13.30 OPAVSKÝ ŠIRÁK. 16. ročník, vystoupí 6 
regionálních kapel (country, trampská a fol-
ková muzika). Jako host: Vrtáci z Českého 
Těšína, folková skupina Dobrozdání Opava, 
taneční skupina Matador Štítina, bičaři a pis-
tolníci z Clubu Alabama Karviná. Následuje 
country bál, hraje pořádající kapela Karavana 
Opava. Restaurace U Klapetků, Opava-Kyle-
šovice.

23. 6. 17.00 TANEČNÍ SHOW. Pořádá taneční škola Dan-
ce4life. Víceúčelová hala.

24. 6. 19.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE VONDRÁČKA. 
Jako hosté vystoupí: smyčcové kvarteto a M. 
Vondráčková – hoboj. Minoritský klášter. 
Pořádá Agentura K. Kostera.

26. 6.  PÁRTY SE ZMRZLINOU. Pro všechny 
 10.00–16.00 prvňáčky, co se jim nezdařilo mít samé jed-

ničky zmrzlina. Info: www.nastatku.web-
node.cz. Areál Na Statku, Opava-Kylešovice.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz

  1. 6. 14.00–16.00 BOWLINGOVÝ TURNAJ K MDD – pro 
děti od 5 do 15 let.

  1. 6. 16.00 BARÁŽOVÉ UTKÁNÍ MBS.

SPORTTOUR 2009
Bodovaný celoroční seriál 27 soutěží v různých sportech. Při-
hlášky možné na každé dílčí akci v rozsahu: plný zápis/6 soutě-
ží/1 soutěž. Více na www.sporttour.org, tel.: 724 293 910.
13. 6.  8.35 SPORTTOUR – STŘELBA – vzduchová pistole 

(16. soutěž). Prezentace do 8.35 h. Střelnice 
okresního mysliveckého svazu Latarna.

20. 6.  8.35 SPORTTOUR – IN-LINE BRUSLENÍ, OPEN 
– muži 7,5 km, ženy 4,5 km (17. soutěž). Na 
horní hrázi, Opava-Kylešovice.

26. 6. 16.35 SPORTTOUR – CYKLISTIKA, OPEN – silniční 
časovka (18. soutěž). Nový Dvůr/Arboretum – 
bude potvrzeno na webu.

OPEN – soutěž vypsána i mimo hodnocení seriálu, nutno přihlá-
sit se nejméně týden předem.

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  5. 6., 12. 6. 16.30–17.25 PÁTEČNÍ ZUMBA – tanec-zábava-

-pohyb.
  6. 6.  8.30 SOBOTNÍ ZUMBA – tanec-zába-

va-pohyb.
  7. 6.  8.30–9.45 TVARUJEME TĚLO S BOSU – 

netradiční cvičební nářadí.
13. 6.  9.00–12.00 FLIRT DANCE, S-FACTOR, ZUMBA 

– seminář pro úplné začátečníky.
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
INLINE UNIVERZIÁDA OPAVA O POHÁRY REKTORA SLEZ-
SKÉ UNIVERZITY – 6. 6. Pořádá Univerzitní klub SU ve spolu-
práci s agenturou Sportovní kurzy.cz. Jednotlivé závody: Dět-
ská inline kategorie v pohádkových maskách „Pohádkový pohár” 
k Mezinárodnímu dni dětí, závody pro širokou veřejnost bez 
věkového omezení, Akademické mistrovství ČR v silničním 
závodě na 21 km, závody Českomoravského poháru v rámci seri-
álu O2 Inline Cup na 21 km. Městské sady, v 10 h.
BĚH O NEJRYCHLEJŠÍHO OPAVÁKA – 3. 6. Pořádá oddíl atle-
tiky TJ Slezan Opava (14. ročník). V 16 h začínají děti do 2 let, 
pak do 4 let a dále po 2 letech až do kategorie do 18 let, na 
závěr kategorie dospělých. Přihlášky na místě od 15.30 h. Info: 
775 228 404, www.slezanopava.cz. Tyršův stadion.
POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM – 20. 6., 8. ročník fotbalo-
vého odpoledne, jehož výtěžek je určen Charitě Opava – staci-
onáři Mraveneček. Hlavní utkání proběhne v 17 h mezi družstvy 
Sportovní osobnosti Opavska a Rozhodčí 1. a 2. Gambrinus ligy. 
Doprovodný program pro děti, mažoretky atd. Pořádá Okresní 
fotbalový svaz. Fotbalové hřiště v Kravařích, od 12 h.
BLADE NIGHTS – noční vyjížďky na bruslích Opavou. Každou 
červnovou sobotu od 21 hodin. Horní náměstí. Vyjížďky městem 
na inline bruslích. Pořádá Univerzitní sportovní klub Slezské uni-
verzity v Opavě, agentura SportovníKurzy.cz ve spolupráci s měs-
tem Opava a Slezskou univerzitou. POZOR – jízda 6. 6. proběhne 
v Ostravě-Porubě.
BADMINTONOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ – 
13. 6. Pořádá Tenis centrum Opava, dvouhra mužů, žen (součást 
seriálu Grand Prix Bad Opava 09). Prezentace 8.30 h. Přihlášky: 
recepce Tenis centra do 10. 6. (tel.: 724 777 843, rezervace@te-
niscentrumopava.cz). Tenis centrum Opava.
SOFTBALL, BASEBALL. TJ HIT Opava – softballový oddíl hledá 
zájemce o tuto populární hru, všechny věkové kategorie, každé 
Út a Čt v 17.30 h. Info: www.tjhit-opava.cz, Z. Mateřanka, 
777 576 090, materanka@volny.cz. Sportoviště Stará silnice.
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, Opava-
-Kylešovice. BOSU (Po: 17.30, 19.30 h), BODY STYLING (Po: 
18.30 h, St: 17.30, 19.30 h, Ne: 18.30 h), CHI-TONNING (St: 
17.30 h, Čt: 18.30 h), FAT BURNER (Út: 18.30 h, Čt: 17.30 h), 
ORIENTÁLNÍ TANEC (Ne: 17.30 h), POWER JOGA (St: 18.30 h)
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.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Pomůcka:
EUNO, Ute,
kenaf, yaki,

Unicar

Anglicky
„vrchol”

Podpůrná
konstrukce
vinné révy

Barokní 
paruka (přes 

ramena)

Omáčky
(zastar.) Tvoji

Zpěv. pták
s červe-

ným bříš-
kem (obec.)

Drobný 
blanokřídlý

hmyz

Střevní
výplach

Jméno kačera
(z kreslených 

filmů)

Citoslovce 
upozornění či 
povzbuzování

Mužské 
jméno 

(20. 9.)

Lesklá vlněná 
látka Planetka

Přístav v Kas-
pickém moři 
(rébusově)

Topinka Pohled
(knižně)

Český 
cestovatel 

po již. Africe 
(Emil)

Částečný
výlov ryb

Vzdělávací 
kurs pro ČSSZ Výkvět

Krční uzliny Ostravský servis 
a prodej aut

1. DÍL
TAJENKY

Pryč

Kód New
Yorku Starogermán Původní

SPZ Zlína
Náš fotbal. 

(Miroslav, býv. 
repr. a hr. 
Sparty)

Jméno 
spisovatele 
a novináře 

Pavla
Slovensky
„tiskopis” Pták pěvec Halogenový 

prvek

Chomutovský 
hutní podnik

(zkr.)

Žákovský
nábor (zkr.)

Islámský
panovník

Oxid rubidnatý
(chem.vz.)

Australský
papoušek

Odrůda
jablek Rozmary

Název římské
padesátky

Zkr. asij.
 státu

Bloudit
Řím. č. 655 Chem. zn.

astatu
Druh ibišku

(vlákna)
Pravoslavné 

obrazy svatých
Podnik

v Nýrsku

Nakutáleti
Jitřenka

Asistent (stu-
dentský slang)

2. DÍL
TAJENKY Obchod

„pro kutily”
Osud

Čára
Epická báseň Vlna spojená 

s kůží
Starší SPZ

Semil
Ukazovací
zájmeno

Slovensky
„velký
krajíc”

Sůl kyseliny 
cíničité

Vrcholová
část Malé

Fatry (SPR)

Pohovka
Školní 

předmět 
(slang.)

Japonský
porcelán

Vážení čtenáři, červnovou křížovku s anekdotou věnu-
jeme všem dětem k jejich mezinárodnímu svátku, 
který se koná 1. června. V tajence sudoku objevíte 
vodní tok našeho regionu. Pokud chcete vyhrát někte-
rou z cen, zašlete nám správné znění tajenky kří-
žovky do 15. června. Tři vylosovaní výherci od nás zís-
kají dámské či pánské tričko s logem 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 červnové křížovce: Učitelka v mateřské školce se 
ptá dcerušky zelináře: „Jestlipak víš, Maruško, jak se jme-
nuje v pohádce, kterou jsme si minule vyprávěli, ta malá 
holčička s červenou čepičkou, co ji málem sežral vlk?” 
(Odpověď Marušky se dozvíte z tajenky křížovky.)

Text k sudoku s tajenkou: Východně od Kyjovic v nad-
mořské výšce 345 m pramení potok... (tajenka). Plo-
cha jeho povodí je asi 30 km2 a po necelých 15 km ústí 
u Staré Bělé do Odry. Vhodné pro turistiku je zalesněné 
údolí od Zbyslavic do Klimkovic.

Návod k řešení sudoku: Řešíme obdobně jako číselné 
sudoku s tím rozdílem, že do volných políček místo číslic 
1 až 9 doplňujeme devět různých písmen tak, aby v kaž-
dém sloupci, řádku i čtvercích 3x3 byla všechna tato pís-
mena použita právě jednou. V našem případě budeme 
doplňovat písmena z přesmyčky: NOC PALIČE. Tajenka 
je ve středním sloupci obrazce.

Správné znění tajenky květnové křížovky zní: Studený 
máj, v Stodolní je fajn. Dárkový balíček s propagačními 
předměty statutárního města Opavy si v redakci Hlásky 
mohou vyzvednout tito výherci: Vladimír Pavlíček, Opava; 
Jan Stanke; Marie Schneidrová, Opava. Řešení květnového 
sudoku s tajenkou je: 4821 5283765 = HRAD VARTNOV.
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Křížovka, sudoku
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SPORT

Na konci května hostila Opava historicky nej-
kvalitnější turnaj v plážovém volejbale, jaký 

doposud proběhl v Moravskoslezském kraji. Tur-
naje se zúčastnila česká špička i silné dvojice ze 
zahraničí. Hvězdou turnaje byl legendární Brazi-
lec Franco José Vieira Neto, se kterým hrál nový 
spoluhráč, jednadvacetiletý Roberto Pitta. Tur-
naj Série A připravil a organizoval SK Happy 
Sport Opava. 

Brazilec Franco (na snímku v bílém) je ve světě plážo-
vého volejbalu skutečným pojmem. Je mu dvaačtyřicet, 
ale stále patří k obávaným hráčům. Dvojnásobný šampión 
světové série, kterou vyhrál s Roberto Lopesem, byl oce-
něn v letech 2006 a 2007 jako nejinspirativnější světový 
hráč a byl oceněn jako osobnost roku. 

Franko byl původně fotbalový gólman, ale poté, co se 
mu nepodařilo stát se v týmu jedničkou, začal se věno-
vat volejbalu. Stal se z něj jeden z nejpopulárnějších a nej-
uznávanějších hráčů, který vyhrál 16 světových turnajů 
a v dalších 14 byl ve finále. Mimo jiné se významně zaslou-
žil o zařazení plážového volejbalu mezi olympijské sporty. 
Na olympiádu v Atlantě byl nasazen jako jednička. Celou 
světovou špičku porazil i ve 40 letech, a to na turnaji 
v Marseille, loni na Mallorce byl třetí. Všechny jeho opavské 
zápasy patřily k nejsledovanějším a vynikajícími výkony si 
mnohokrát vysloužil bouřlivý aplaus zdejších fanoušků.

Franco s Pittem byli favority, ale nakonec turnaj nevyhráli. 
Po velkém finálovém boji si vítězství připsal současný 
druhý nejlepší český pár: Přemysl Kubala a Petr Beneš. 
Ženský turnaj vyhrály Kristýna Kolocová a Markéta Slu-
ková.

inzerce

Beachvolejbalová legenda
skončila v Opavě druhá
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