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Úředníci se prezentovali na Horním 
náměstí
Úředníci opavského magistrátu radili na Hor-
ním náměstí zájemcům, jak co nejsnáze vyřídit 
úřední záležitosti.
 strana 7

Ocenění pro Ivu Mrázkovou
Opavská rodačka Iva Mrázková (vlevo) dostala 
významné ocenění od lucemburského velkové-
vody Jindřicha (uprostřed) za svou dlouholetou 
uměleckou práci. Foto: archiv I. Mrázkové
 strana 5

Den dětí přivedl do parků tisíce lidí
Dvoudenní městské oslavy Dne dětí přilákaly do 
městských parků několik tisíc návštěvníků.

 strana 23

Opavské léto zpestří prázdniny
Město připravilo další ročník festivalu, který se 
snaží lidem ve městě zpestřit léto. Na jednom 
z koncertů zahraje i skupina Nerez (na snímku 
Zdeněk Vřešťál). strana 14

Z kasáren vysoká škola
Město představilo studii, podle které by z Du-
kelských kasáren mohla být moderní vysoká 
škola – Opava College.

 strany 8 a 9

Jan Železný gratuloval opavské 
škole
Historicky nejlepší oštěpař světa Jan Železný při-
jel do Opavy pogratulovat úspěšným atletům ze 
ZŠ Englišova.
 strana 7
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Na červnovém zasedání schválili zastupitelé města závě-
rečný účet za rok 2008. Město hospodařilo s přebytkem 
42 milionů korun. Tento výborný výsledek nám umožnil 
zvýšit finanční částky na investice a opravy majetku. 

Opava opět slavila úspěchy se žádostmi o čerpání 
evropských peněz. Náš dopravní podnik získá 24 milionů 
korun, které umožní nákup nových duobusů a trolej-
busů. Ještě do konce letošního roku začne výstavba již-
ního obchvatu Kylešovic. V minulých letech město zpra-
covalo projektovou dokumentaci a vykoupilo všechny 
potřebné pozemky. Díky tomu může kraj zahájit stavbu 
za takřka 600 milionů korun, přičemž většinu nákladů 
zaplatí Evropská unie.

V červnu jsme na akci Město městu představili veřej-
nosti činnost magistrátu a investiční plán radnice pro 
příští roky. Jsem rád, že se mnozí z vás této akce 
aktivně zúčastnili. Jsme rozhodnuti prezentace veřejné 
správy opakovat a vaše převážně kladné ohlasy nás 
posilují v naší snaze vytvořit z radnice moderní, funkční 
a pro občany přátelskou instituci.

Konec měsíce bohužel přinesl do našeho kraje povodně. 
Postiženým městům a obcím jsme poskytli materiální 
pomoc, na záchranných pracích se podílely naše jed-
notky dobrovolných hasičů. Vedení města navrhne radě 
a zastupitelstvu i finanční pomoc pro postižená města 
a obce. 

Po celou dobu nepříznivého počasí pracovala povodňová 
komise, pověření pracovníci magistrátu, městská policie 
a mnozí další. Poprvé jsme si vyzkoušeli novinku, kdy 
povodňová komise zasílala informace o situaci prostřed-
nictvím SMS zpráv všem občanům, kteří projevili zájem. 
Bližší informace k přihlášce do tohoto systému najdete 
na webových stránkách města.

Opavské rodačce a držitelce Ceny Petra Bezruče Ivě 
Mrázkové se dostalo velkého ocenění. Obdržela vysoké 
státní vyznamenání Lucemburského velkovévodství. 
K řadě gratulantů se připojilo i její rodné město. 

Na závěr chci poděkovat dvěma velkým postavám 
opavského sportu. Petr Czudek se rozhodl ukon-
čit aktivní kariéru hráče a stává se trenérem B muž-
stva a mládeže. Jsem přesvědčen, že jeho návrat do 
Opavy byl rozhodující pro úspěchy opavského basket-

balu v minulých sezonách. 
Po třech úspěšných letech 
odchází z SFC Opava vynika-
jící záložník Milan Barteska, 
který tvořil hru opavských 
fotbalistů. Oba dva jsou pří-
klady vynikajících spor-
tovců, kteří se stali vzorem 
pro mnoho mladých násle-
dovníků.

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

Squashový talent se prosadil v Evropě
Opavský rodák Daniel Mekbib je druhým nejlepším 
squashovým hráčem v Evropě v kategorii juniorů.

 strany 12 a 13
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Před čtyřmi lety nevedl Opavou žádný cyklopruh, 
který by oddělil automobilovou dopravu od cyklis-

tů. Od té doby přibývá jeden pruh za druhým. Poma-
lu vytváří souvislé trasy, které protkávají celé město. 
I to je jeden z důvodů, proč letos Opava obdržela jako 
jedno ze dvou měst hlavní Ocenění ministra dopravy 
a ministra pro místní rozvoj za rozvoj cyklistiky.

Opava je první město v České republice, které dokázalo prosa-
dit a vybudovat cyklistické pruhy na silnici I. třídy (Ratibořská). 
Ministři ocenili přístup města k přípravě tras. Ocenili skutečnost, 
že město soustavně pracuje se všemi druhy cyklistických tras, 
tedy například s pruhy vedenými na silnicích, na chodnících, 
s oddělenými trasami apod. V roce 2005 nebyl v Opavě žádný 
cyklopruh a městem vedlo jen několik málo značených tras. 
Dnešní stav ukazuje druhá mapa. Třetí obrázek ukazuje situaci, 
které by radnice chtěla v blízké budoucnosti dosáhnout.

V Komárově bude objížďka. Od 
6. července začne v Komárově roz-
sáhlá oprava poškozených mostů. 
Automobilová doprava proto bude 
až do konce září odkloněna, a to 
buď směrem na Hoštice, nebo smě-
rem na Raduň. Směrem na Hoš-
tice a přes Kravaře povede objížďka 
určená především kamionové 
dopravě. Směrem na Raduň mohou 
využívat náhradní cestu osobní auta.
Zastupitelé schválili závěrečný 
účet města. Opavští zastupitelé 

schválili na červnovém zasedání 
závěrečný účet města. Celkové pří-
jmy včetně financování dosáhly výše 
1557 milionu korun. Celkové výdaje 
činily 1513 milionu korun. Hospoda-
ření statutárního města Opavy tak 
v loňském roce skončilo s kladným 
hospodářským výsledkem 42,29 
milionu korun. Tyto peníze budou 
zařazeny do letošního rozpočtu.
Koupaliště je denně otevřeno. 
Městské lázně v Opavě budou přes 
prázdniny uzavřeny. Znovu otevřeny 

budou v měsíci září. Pokud si chcete 
zaplavat, tak přes léto můžete vyu-
žít plovárny v Městských sadech, 
která ukončí sezonu tradičně s po-
sledním dnem prázdnin. Otevřeno 
je denně od 9 do 19 hodin s tím, 
že prodej vstupenek končí vždy 
v 18.30 hodin. Provozní doba mini-
golfu, který se nachází hned vedle 
koupaliště, je shodná. Minigolf 
ukončí sezonu 30. září. Koupaliště 
a minigolf se uzavře pouze v pří-
padě trvalého deště.

Město získalo cenu za rozvoj cyklostezek

Mnohamilionové majetko-
vé škody napáchané ničivý-

mi povodněmi a tragické události 
na sousedním Novojičínsku ne-
nechaly Opavu klidnou. Na po-
moc postiženým oblastem ihned 
vyrazily dva sbory dobrovolných 
hasičů a vedení města by chtě-
lo pomoci šesti sty tisíci koruna-
mi a materiální pomocí v hodnotě 
100 tisíc korun. 

V Opavě sice v průběhu povodní vystou-
pala voda na II. povodňový stupeň, ale 
všechny ukazatele potvrzovaly, že žádné 
povodně nehrozí. V průběhu celého 

období dešťů kontrolovala situaci měst-
ská povodňová komise. Město Opava 
mohlo v průběhu povodní využít nového 
systému zasílání informačních SMS 
zpráv. Tuto službu stále nabízí lidem, 
kteří si přejí být o takovýchto a podob-
ných událostech bezprostředně informo-
váni. Zasílání je bezplatné. Stačí, když 
se zájemce zaregistruje do informační 
databáze podle názorných pokynů na 
webových stránkách města (www.opa-
va-city.cz).

Vedení města Opavy navrhne radě a za-
stupitelstvu města schválení finančního 
příspěvku pro sousední novojičínskou 

postiženou oblast ve výši 600.000 Kč. 
Zároveň také město přispěje materiální 
pomocí ve výši cca 100.000 Kč, kterou 
zajistí oddělení havarijního a krizového 
řízení kanceláře tajemníka MMO. 

Lidé z Nového Jičína budou vděčni za 
každou další pomoc. V případě vašeho 
zájmu pomoci občanům z obcí posti-
žených povodněmi v okrese Nový Jičín 
můžete své finanční příspěvky zasílat na 
speciální účet vytvořený pro tento účel: 
č. ú. 43-5060060227/0100. Jde o účet, 
který přímo kontroluje město Nový Jičín, 
a podrobné informace najdete na webo-
vých stránkách Nového Jičína.

Dobrovolní hasiči pomáhali při jičínských povodních
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Opavská rodačka, výtvarnice 
Iva Mrázková dostala mimo-

řádné zahraniční ocenění. Lucem-
burský velkovévoda Henri de Lu-
xembourg ji jmenoval rytířkou 
Řádu za zásluhy. 

Prestižní cenu převzala Iva Mrázková 
ve druhé polovině června na lucembur-
ském velvyslanectví v Praze z rukou vel-
vyslance J. E. Jeana Waltze. K ocenění jí 
blahopřál i lucemburský premiér a řada 
dalších osobností. Ocenění získala za 
svou dlouholetou tvorbu. 

Opavská rodačka žije už dvacet let v Lu-
cembursku a je podepsána pod někte-
rými stěžejními výtvarnými projekty 
této země. „Výstava o Mansfeldovi, pub-
likace jako „Slavné lucemburské ženy” 

nebo kniha o básnířce José Ensch mi 
umožnily přiblížit se k podstatě lucem-
burské kultury a zároveň mě obohatily 
o výjimečné lidské kontakty,” uvedla při 
předávání ceny Iva Mrázková. V sou-
časné době pracuje na velkém česko-
-lucemburském projektu k sedmistému 
výročí nástupu lucemburské dynastie na 
český trůn. „Je to krásný symbol naší 
bohaté spolupráce a potvrzuje společné 
historické vztahy, které jsou víc než pří-
tomné,” dodala. Mimochodem, Iva Mráz-
ková obdržela cenu přesně rok poté, co 
svá díla vystavovala v lucemburském 
domě v New Yorku.

„Jen velmi málo opavským umělcům se 
v zahraničí dostalo tak výrazného oce-
nění. Umělecká činnost Ivy Mrázkové je 
o to zajímavější, že je velmi pestrá a za-

sahuje do mnoha výtvarných oblastí,” 
poblahopřál Ivě Mrázkové opavský pri-
mátor Zbyněk Stanjura. Město Opava 
ocenilo dílo a činnost Ivy Mrázkové na 
loňském festivalu Bezručova Opava. Ivě 
Mrázkové byla udělena Cena Petra Bez-
ruče, která je nejvyšším opavským oce-
něním v oblasti kultury.

Iva Mrázková obdržela prestižní ocenění

Letos na podzim začne výstav-
ba nové silnice, která přímo 

propojí ostravskou výpadovku 
s výpadovkou na Hradec nad Mo-
ravicí. Jde o první část plánova-
ného jižního obchvatu. 

Na stavbu v hodnotě téměř 600 milionů 
korun se podařilo získat téměř dvoutře-
tinovou dotaci z Evropské unie. Za tyto 
peníze bude postaveno zhruba 5 kilo-
metrů nových silnic. Po vybudování 
obchvatu už nebudou muset nákladní 
i osobní auta, která potřebují pro-
jet mezi zmíněnými směry, zajíždět do 
městského centra nebo projíždět úzkou 
zástavbou v Kylešovicích. Doprava bude 
jednodušší, rychlejší a uleví Kylešovicím.

Silnice bude vycházet od Komárova 
a povede mimo rodinné a panelové 
domy. Obejde Kylešovice a napojí se 
na silnici Opava – Hradec nad Moravicí 
(viz mapka). Součástí obchvatu bude 
výstavba nového mostu přes řeku Mora-
vici či nového mostu přes železnici. 
Obchvat se protne se silnicí z Opavy na 
Raduň. V místě křížení vznikne nový 
rondel a podchod pro pěší a cyklisty.

Na přípravě obchvatu se význam-
nou měrou podílela opavská radnice. 
Město zajistilo výkupy všech potřebných 
pozemků a připravilo projektovou doku-
mentaci. Investorem stavby je kraj, při-
čemž větší část rozpočtu je zajištěna 
z EU.

Na podzim začne výstavba jižního obchvatu

Devět z deseti lidí je spokoje-
no s celkovou kvalitou služeb, 

které poskytuje Městský doprav-
ní podnik Opava. Lidé ocenili změ-
ny, které podnik udělal během po-
sledních dvou let, a upozornili na 
věci, které by si přáli ještě změ-
nit.

Průzkum MHD probíhal v druhé polo-
vině dubna a zúčastnilo se jej 632 cestu-
jících. Cestující vyjádřili se službami nej-
vyšší spokojenost od roku 2004, kdy se 
průzkum začal provádět. „Zatímco u ji-
ných dopravců spokojenost v posledních 
letech nepatrně klesá, v Opavě je tomu 
právě naopak,” uvedl šéf výzkumu Michal 
Matoušek z Technické univerzity Dráž-
ďany. 

Podniku se podařilo vyřešit problém 
s čistotou vozidel, na který upozorňovali 
lidé při minulém průzkumu, cestující jsou 
také spokojenější s přesností a spoleh-

livostí spojů. Cestující vyjádřili výhrady 
k návaznosti spojů a přáli by si zlep-
šit poměr cena/výkon. Oproti roku 2007 
hodnotili lépe práci a ochotu řidičů, přáli 
by si však, aby byli řidiči ještě vstříc-
nější. Celkově však odpovídá kvalita slu-
žeb požadavkům zákazníků. 

Lidé by přivítali úpravy zatím nerekon-
struovaných zastávek, tedy jejich lepší 
vzhled, zastřešení či doplnění o lavičky. 
Město už počítá s tím, že k dosavadním 
úpravám nejvytíženějších zastávek při-
budou v průběhu letošního a příštího 
roku úpravy dalších zastávek, aby posky-
tovaly čekajícím dobré zázemí.

Dopravní podnik může od června počítat 
s částečnou modernizací vozového parku. 
Z Regionálního operačního programu 
(ROP) Moravskoslezsko získal dotaci 24 
milionů korun, která podniku pomůže 
koupit čtyři moderní trolejbusy a dva 
nové duobusy. Celkově bude stát obměna 

vozového parku okolo 70 milionů korun. 
Nové vozy by měly být zařazeny do pro-
vozu v příštím roce. „Kvalita služeb MDPO 
je cestujícími hodnocena velmi dobře se 
stoupající tendencí. Od roku 2007 ubylo 
problémových okruhů. Ve srovnání s do-
pravci, kteří provádí obdobné průzkumy, 
se MDPO zařadil na přední pozici a ve 
srovnání jednotlivých složek služby tvoří 
většinou nejlepší dosažené hodnocení,” 
shrnul výsledky Michal Matoušek.

Co lidé hodnotili kladně: ochotu pra-
covníků v předprodejích, zapojení MHD 
do krajského systému ODIS, infor-
mace o službách MHD, informace o za-
stávkách, síť linek MHD, čistotu ve vozi-
dlech, vzhled vozidel, počet spojů ve 
všední dny, informace ve vozidlech, přes-
nost a spolehlivost dopravy. Co by si 
přáli zlepšit: práci a ochotu řidičů, čis-
totu zastávek, vzhled a vybavení zastá-
vek, počet spojů o víkendech, návaznost 
spojů, poměr cena/výkon.

Nezávislý průzkum MHD: lidé jsou spokojeni

Foto: archiv I. Mrázkové
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Lidé, kteří mají zájem o dotace 
na zateplování domů či opra-

vy výtahů v Kateřinkách, se už 
mohou předběžně připravit na 
podání žádostí. Přinášíme aktu-
ální informace, jak zatím postu-
povat.

Vlastníci domů a bytů v Kateřinkách 
budou moci podávat své žádosti do 
IPRM Kateřinky na základě výzvy, kte-
rou město vyhlásí na přelomu srpna 
a září 2009. Ministerstvo pro místní roz-
voj už vydalo dokumenty, podle kterých 
se bude příprava žádostí řídit.

Příručka pro žadatele

Příručku vydává a průběžně aktualizuje 
ministerstvo. Jde o dokument, kterým 
se všichni žadatelé budou muset řídit. 
Jak si příručku zajistit?
• nejjednodušeji na stránkách města 

www.opava-city.cz/iprm (dále kliknout 
na odkaz „Bydlení”)

• na www.strukturalni-fondy.cz (dále se 
postupně proklikat přes odkazy „Pro-

gramy 2007–2013” – „Integrovaný 
operační program” – „Pro žadatele” – 
„5.2 Zlepšení prostředí v problémo-
vých sídlištích” – „Příručka pro žada-
tele a příjemce”)

„Doporučujeme, aby si žadatelé prostu-
dovali příručku již nyní, protože se dozví 
více o celém procesu podávání žádosti, 
zejména pak o přílohách, které budou 
muset předložit spolu se žádostí,” upo-
zorňuje Petr Šnejdar z oddělení rozvoje 
města.

Zpracování žádosti 
v elektronické podobě

Žádost bude muset být zpracována 
i v elektronické podobě v programu 
Benefit 7. Jde o internetovou aplikaci, do 
které se vypisují údaje o projektu. Pro-
gram najdou žadatelé na webu www.eu-
-zadost.cz, a to včetně pomocných rad. 
Návod na práci s programem je obsažen 
i ve zmíněné příručce pro žadatele.

„Doporučujeme, aby si žadatelé zvolili 
někoho, kdo se na práci s Benefitem při-
praví. Tito lidé by měli navštívit veřejné 
jednání k podávání žádostí, které plánu-

jeme v Opavě na začátku září,” radí Petr 
Šnejdar.

Informační podpora města

Magistrát města Opavy, konkrétně oddě-
lení rozvoje města (odbor kancelář primá-
tora), poskytuje a bude poskytovat urči-
tou odbornou pomoc, zejména informační 
podporu. Odborná pomoc bude spočívat 
v drobných konzultacích při zpracovávání 
žádosti (hlavním subjektem v této čin-
nosti bude ale centrum pro regionální roz-
voj). Odbor průběžně informuje o důleži-
tých skutečnostech v měsíčníku Hláska, 
na www.opava-city.cz/iprm a pomocí ope-
rativní e-mailové komunikace. Začátkem 
září 2009 také plánuje speciální před-
nášku pro žadatele ze sídliště Kateřinky 
ohledně všech pravidel, která se vztahují 
na proces žádostí o dotace.

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.

Jak se připravit na žádosti
o dotaci z IPRM Kateřinky

Dny evropského dědictví 2009. 
Letošní téma Dnů evropského dědic-
tví (EHD) je „Památky měřené 
časem”. V sobotu 12. září budou 
otevřeny tyto památky: Blüche-
rův palác, Kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie, Městský hřbi-
tov – židovská část, pivovar, Slez-
ský ústav a Zemský archiv. Součástí 
EHD bude i výstavka v Zemském 
archivu. Vstup do památek bude 
zdarma. Podrobnější program bude 
k dispozici v Městském informačním 
centru a na www.opava-city.cz od 
1. srpna a poté v zářijové Hlásce. Od 
1. září budou v Městském informač-
ním centru vydávány časové vstu-

penky na jednotlivé vstupy u vybra-
ných památek.
Opavský boxer stříbrný na repu-
blice. Mladý talent opavského boxu 
Alexandr Schreiber se stal čerstvým 
vicemistrem České republiky v kate-
gorii do 54 kilogramů. Teprve osm-
náctiletý sportovec překvapil v praž-
ském hotelu Hilton většinu horkých 
favoritů a až ve finále podlehl čes-
kému reprezentantovi Patriku Vel-
kému. Za velkým úspěchem stojí 
i trenérská ruka trojnásobného čes-
kého šampióna Josefa Pröschla. Do 
letošního léta nastupoval Schreiber 
za opavský BC Baláž, nyní bude prav-
děpodobně hostovat v Ostravě.

Moderní výuka přírodních věd na 
Mendelově gymnáziu. Mendelovo 
gymnázium může poskytnout stu-
dentům zajímavější výuku přírod-
ních věd. Získalo totiž experimentální 
zařízení Pasco, které výrazně rozši-
řuje praktické možnosti provádět nej-
různější pokusy, a to navíc snadno 
a přesně. „Cílem tohoto projektu je 
učinit výuku přírodních věd názornější 
a atraktivnější,” uvedl ředitel MGO 
Petr Pavlíček. Prostředky na nákup 
tohoto stotisícového přístroje získalo 
MGO od nadace OKD v rámci grantu 
Pro radost a vzdělání. Gymnázium je 
připraveno proškolit v práci s tímto 
zařízením pedagogy z celého kraje.
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Nové stromořadí vzrostlých lip lemuje za Opavou hranici mezi Českem a Polskem. Lípy 
vysadilo město Opava v rámci dlouhodobě připravovaného projektu obnovy zeleně ve 
volné krajině. 

Celkem bylo vysázeno osmačtyřicet lip srdčitých a lip krymských (Tilia cordada, Tilia 
euchlora). Akci připravil odbor hlavního architekta ve spolupráci s odborem životního pro-
středí a odborem přípravy a realizace investic. Výsadba byla provedena v zemědělské kra-
jině a na pozemcích města. „Dejme šanci těmto stromům, ať do budoucna vytvoří funkční 
stromořadí, které budou obdivovat další generace,” přeje novému stromořadí Karel Koval-
čík z odboru životního prostředí.

Město vysadilo desítky stromů na hranici s Polskem
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Třetí červnový pátek měli lidé 
procházející Horním náměs-

tím možnost přímo na otevřeném 
prostranství probrat s úřední-

ky, jak co nejsnáze a nejrychleji 
vyřešit různé úřední záležitosti, 
kde a jak co najít na magistrá-
tě, či měli příležitost se seznámit 
s plánovanými dopravními ob-
chvaty.

Na náměstí byli totiž celé odpoledne 
soustředěni zástupci těch magistrát-
ních odborů, se kterými přichází lidé 
nejčastěji do kontaktu. Návštěvníci se 
tak mohli informovat o mnoha věcech 
najednou a na jednom místě. Akce 
nazvaná Město městu vyvrcholila vel-
kou a názornou prezentací připravova-
ných investičních záměrů města a ve-

černími koncerty opavských kapel 
Expedice Apalucha a Kofe-in a koncer-
tem Marie Rottrové a skupiny Neřež.

Město městu: lidé se ptali na obchvaty
a radili se, jak řešit úřední věci

Opavská ZŠ Englišova potvrdila 
pověst suveréna mezi spor-

tovními třídami celé republiky. 
Už poosmnácté získala Pohár Al-
fréda Janeckého, který vybojo-
vala na celostátním finále Poháru 
Rozhlasu. Pohár symbolicky pře-
dal vítězům trojnásobný olympij-
ský vítěz a nejlepší oštěpař všech 
dob Jan Železný.

Cesta ke sportovnímu úspěchu byla 
založena na vyrovnanosti všech školních 
družstev. Mladší žáci obsadili v Třebíči 
1. místo, mladší žákyně 2. místo, starší 
žáci 3. místo a starší žákyně byly páté 
v ČR. O zasloužený triumf se postaralo 
všech 40 žáků. O další opavský úspěch 
se postarala v kategorii městských škol 
ještě ZŠ Kylešovice. Družstvo vedené 
V. Kondrlou zvítězilo v kategorii mlad-
ších žáků.

Olympionik Jan Železný přijel do Opavy 
osobně předat cenný pohár a kromě 
toho poblahopřál páťákům z Englišky 

i za druhé místo v atletickém klání 
talentů Hurááá na Zlatou tretru. Druž-
stvo soutěžilo ve složení: M. Šmach, 
F. Šťastný, Š. Konečný, M. Novák, A. 
Samaras, M. Müller, A. Kleslová, K. Dit-
richová, O. Heidrová, J. Horáková, V. 
Čechová.

Volejbalisté stříbrní

Žáci 6. a 7. tříd ZŠ Englišova dosáhli 
výrazného úspěchu i na republiko-
vém finále ve volejbale smíšených druž-
stev. Engliška vyhrála bez porážky 
základní skupinu a pod vedením uči-
telky M. Kudělové překvapivě vybojovala 
2. místo. Republikového finále v Hradci 
Králové se zúčastnili D. Klinger, J. Pavlík, 
T. Čermák, L. Démar, A. Halátková, V. 
Magnusková, K. Melová a V. Černíková.

Triumf v orientačním běhu

Začátkem června proběhlo v Olomouci 
celorepublikové finále přeboru základ-
ních a středních škol v orientačním 

běhu. V silné konkurenci 391 nejlepších 
závodníků se nejlépe orientovali opav-
ští žáci ZŠ Englišova a po zásluze zvítě-
zili. Nejlepšími jednotlivci byli v katego-
rii 8.–9. tříd vítěz Filip Hadač a stříbrný 
Marek Schuster. Družstvo vedla Eva 
Kociánová. V kategorii středních škol 
se umístěním v první desítce mohou 
pochlubit studenti Slezského gymná-
zia v Opavě. Běžci Filip Hadač a Ma-
rek Schuster se v červnu nominovali na 
ME v orientačním běhu, které proběhne 
v červenci v Srbsku.

Úspěch ZŠ E. Beneše

V posledních květnových dnech se utkali 
starší žáci z celého MS kraje v atle-
tickém čtyřboji na Tyršově stadionu. 
Družstvo chlapců ze ZŠ E. Beneše zís-
kalo 1. místo a dívky obhájily stříbrnou 
pozici. Z republikového finále si chlapci 
přivezli 5. místo a jejich spolužačky 
obsadily třinácté. Mezi jejich úspěchy 
patří také vítězství v krajském finále 
Poháru Rozhlasu.

Opavské sportovní talenty vynikly na závodech
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Představení návrhu modern
Od minulého roku pracuje skupina odborníků na projektu, který by mohl vyústit ve vznik 
moderní opavské vysoké školy pro 21. století. S aktuální podobou projektu se seznámili 
zájemci na veřejné prezentaci na konci června. Nabízíme vám stěžejní informace, které při 
přípravě projektu zatím zazněly.

V Londýně se letos konala kon-
ference, na které odborníci 

z celé Evropy debatovali o tom, 
jak se využívají a jak by se daly 
využívat bývalé armádní areály 
a objekty. Opavský projekt vyso-
ké školy v areálu dřívějších Du-
kelských kasáren patřil k nejzají-
mavějším z nich.

Síla a unikátnost areálu Dukelských 
kasáren spočívá v jeho celistvosti. Jen 
teď má město neopakovatelnou příleži-
tost hledat pro jeho využití jeden hlavní 
a sjednocující účel. Takový, který by byl 
městu a jeho lidem trvale prospěšný. 
Vedení města podporuje nápad, aby zde 
vznikla moderní vysoká škola západního 
střihu. Univerzitní kampus s učebnami, 
laboratořemi, knihovnou i bydlením pro 
učitele a studenty. Peníze by se snažilo 
město získat z externích zdrojů, to zna-
mená z dotací či od soukromých inves-
torů. Náklady na výstavbu se odhadují 
na 1,2 až 1,5 miliardy korun.

„Vzdělávání je navždy. Nepodléhá času 
ani recesi,” říká o nápadu profesor Dali-
bor Fronček. Právě on se na město 
obrátil s myšlenkou využít kasárna pro 
studijní účely. K této myšlence jej při-
vedly bohaté univerzitní zkušenosti. Na 
začátku 90. let pomáhal zakládat Slez-
skou univerzitu. Jako matematik už osm 
let vyučuje na minnesotské univerzitě 
v Duluth. Dříve strávil několik let také 
na McMaster University v Kanadě a Uni-
versity of Vermont v USA. 

Jak by vypadalo studium

Lidé, kteří se zabývají přípravou pro-
jektu, se zatím shodli na tom, že by 

v Opavě mohla vzniknout škola typu 
Liberal Arts College. Jde o školy s kva-
litním vzdělávacím programem, které 
nabízí pestré interdisciplinární vzdě-
lání a kladou velký důraz na svobodu 
studenta. Student si v průběhu studia 
vybírá z mnoha studijních disciplín, a to 
jak humanitních, tak i exaktních. Prolíná 
se zde studium historie, mezinárodních 
vztahů, jazyků a mluveného projevu, 
matematiky a statistiky, informatiky, 
ekonomie či třeba sociologie, psychologie 
a dalších. Dobrý student pak dokáže pra-
covat s mnoha informacemi napříč obory. 

„Bylo by to takové liberální vzdělávání 
pro 21. století. Všeobecné vzdělání dnes 
vyžaduje větší schopnosti práce s in-
formacemi. Kvalitní všeobecné vzdělání 
a schopnost se dále učit je často cen-
nější než specifické znalosti,” pozname-
nává profesor Fronček.

Na opavské škole by mohlo studovat 
1200–1500 studentů. Ti by absolvo-

vali společný studijní základ a poté by 
se mohli více zaměřit na ty disciplíny, 
které by je zajímaly nejvíc. 

„V posledních týdnech jsem připravo-
val rámcový plán celého studia. V tuto 
chvíli máme představu, že bakalářské 
studium bude trvat čtyři roky. Studium 
bude vedeno převážně nebo výlučně 
v angličtině, aby byla zajištěna mož-
nost uplatnění absolventů v zahraničí 
a současně bylo studium přístupné i za-
hraničním studentům. Každý student 
stráví povinně minimálně jeden semestr 
na zahraniční vysoké škole,” popisuje 
základní představu Dalibor Fronček.

„Souběžně jsem studoval strukturu 
a obsah studia na nejlepších amerických 
Liberal Arts Colleges a hledal vhodné 
vzory a inspiraci. Na základě těchto 
vzorů pak vzniká naše současná před-
stava, která se však současně od těchto 
vzorů v některých oblastech výrazně 
liší. Například chceme klást velký důraz 
na informační vědy a také na to, aby 
posluchači získali znalosti základních 
ekonomických disciplín,” říká.

„Navštívil jsem Saint Michael’s College 
v Colchesteru, kde jsem jednal s prorek-
torkou a ředitelem pro koleje a služby; 
Champlain College v Burlingtonu, kde 
jsem se setkal s prorektorkou a s dě-
kankou, a University of Vermont, kde 
jsem jednal s děkanem. Kromě toho 
jsem jednal s několika profesory na dal-
ších školách. Jednání se týkala hlavně 
způsobu sestavení týmu expertů, kteří 
by měli v příštím školním roce připra-
vit podrobné studijní programy,” nasti-
ňuje další pokračování příprav. Dále 
mimo jiné navázal styky s asociací ame-
rických Liberal Arts Colleges a na její 
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letošní výroční konferenci by měl před-
stavit opavský projekt. S pomocí těchto 
škol by chtěl sestavit expertní tým pro 
detailnější přípravu studijních plánů.

Architektonický návrh 
kampusu

Město na veřejné prezentaci představilo 
architektonický návrh, jak by kampus 
mohl vypadat. Studii vypracovali archi-
tekti ze studia Quarta v čele s Davidem 
Wittasskem. 

„Zúčastnili jsme se konference v Lon-
dýně, která se věnovala záchraně 
armádního dědictví. Tam jsem si uvě-
domil, že tento areál a snaha města 
s ním něco udělat je skutečně unikátní. 
Viděli jsme tam prezentace měst z celé 
Evropy a ten náš opavský projekt byl 
mezi nimi velmi zajímavý,” říká David 
Wittassek.

„Areál má velmi výhodnou polohu: 
je nedaleko centra, dobře dopravně 
dostupný,” zdůrazňuje jeho přednosti. 
Architekti navrhli rozdělit areál do tří 
zón. V té první, založené na všeobecně 
známém nádvoří kasáren, by bylo školní 
centrum kampusu. Ve druhé zóně ležící 
ve středu areálu by bylo bydlení pro 
studenty a pedagogy. Třetí část are-
álu by mohla buď sloužit jako rezerva 
pro další rozvoj kampusu, nebo by zde 
mohly vzniknout komerční rodinné 
domy, jejichž výstavba by pomohla 
financovat výstavbu školní části kam-
pusu. 

„Moderní kampus vyžaduje nejen tra-
diční učebny, variabilní posluchárny, 
kanceláře kateder či administrativní 
zázemí. Vyžaduje zejména jistý počet 
dalších míst ke komunikaci studentů, 
k setkávání s vrstevníky i pedagogy,” 
popisuje záměr architekt. 

Rozsáhlou prázdnou plochu ve středu 
areálu návrh využívá k umístění srdce 

univerzity: moderní budovy s variabil-
ními posluchárnami, kapacitními komu-
nikacemi, kuloáry, velkorysou vstupní 
halou či aulou, vnitřním náměstím. 
„Spojení s tradičními budovami zaru-
čuje promyšlený systém ramp a nava-
zujících mostů, tedy systém skutečných 
vnitřních a vnějších ulic. Prostorová 
fasáda dále předpokládá vytvoření pře-
chodového meziprostoru setkávání his-
torie a dneška, tedy 19. a 21. století. 
Původní architektonicky i historicky 
cenné stavby budou citlivě zrekonstruo-
vány a využity jako zázemí jednotlivých 
kateder nebo variabilní učebny,” vysvět-
luje David Wittassek. 

Základem části bydlení jsou bloky stu-
dentských kolejí navazující na tradiční 
blokovou zástavbu v centru Opavy. 
Bloky však odpovídají moderní době, 
studenti nejsou izolováni a nabízí pod-
mínky pro pestrý studentský život. 
V areálu se pochopitelně počítá s vy-
budováním menzy, knihovny a dalších 
důležitých prvků charakteristických pro 
kampus.

Každý může projekt sledovat
Projekt nazvaný Opava College má už 
své webové stránky – www.opavacol-
lege.org. Zde může každý sledovat nej-
novější informace vztahující se k pří-
pravě.

Na přípravě projektu nyní pracují kromě 
architektů a profesora Frončka také 
ředitelka Opavské kulturní organizace 
Irena Šindlerová, která dříve pracovala 
jako vedoucí centra distančního vzdě-
lávání Univerzity Palackého v Olomouci 
a spolupracovala na realizaci akreditač-
ních projektů, vedoucí oddělení rozvoje 
města Petr Šnejdar či opavský primátor 
Zbyněk Stanjura.

Kromě těchto lidí by se do projektu 
postupně zapojila i skupina studijních 
expertů, kteří by se věnovali přípravě 
jednotlivých studijních záležitostí uni-
verzity.

Na snímcích jsou architektonické návrhy nové podoby 
Dukelských kasáren.
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Provoz MHD během prázdnin. 
Během letních prázdnin budou jako 
každým rokem na některých linkách 
MHD omezeny počty spojů. Z au-
tobusových spojů se omezení týká 
linek 211, 212, 215, 216 a 219, 
u trolejbusů se mění jízdní řád linky 
208. Pro ostatní provoz MHD bude 
dále platit stávající jízdní řád. Při-
pomínáme, že linky 202, 204, 205 
a 210 nejsou v době letních prázdnin 
provozovány. Omezený letní jízdní 
řád v období od 1. července do 31. 
srpna se týká pouze pracovních dnů, 
víkendový jízdní řád zůstává stejný.
Nové kontakty na legionáře 
a bojovníky za svobodu. Opav-
ské odnože Českého svazu bojov-
níků za svobodu a Československé 
obce legionářské upozorňují na nové 
kontaktní údaje. ČSBS sídlí na Jasel-
ské 6 v Opavě. Číslo pevné linky je 
973 481 698 a linka je aktivní každé 
pondělí a středu od 8 do 11 hodin. 
K dispozici je mobilní telefon (p. Ho-
ráková) 731 073 238. Předsed-
kyní opavské organizace je Naděžda 
Volná, tel. 731 715 622. Obec legi-
onářská má rovněž sídlo na Jasel-
ské 6 a její pevná linka je stejná a je 
ve stejném provozu jako v případě 
bojovníků. Zájemcům je k dispo-
zici i předseda jednoty Václav Krejčí 
(774 122 022).
Atletické naděje uspěly na mis-
trovství republiky. Tři zlaté, pět 
stříbrných a jednu bronzovou medaili 
si dovezli opavští atleti z červnového 

Mistrovství ČR juniorů a dorostu 
v atletice. Atleti opavského Sokola 
patřili na vítkovickém tartanu k nej-
úspěšnějším mládežnickým oddí-
lům. Nejvíce se prosadil junior Filip 
Jalový vítězstvím na 1500 m časem 
3:57,49 min a čtvrtým místem na 
800 m časem 1:54,57 min. V zá-
vodech na 400 m zvítězil Petr Lichý 
časem 48.48 s. Nejúspěšnější dis-
ciplínou byl skok o tyči dorostenců, 
který vyhrál překvapivě Tomáš 
Veverka před Martinem Kučou. Oba 
překonali osobní rekord výkonem 
420 cm.

Na školách se zlepší praktická 
výuka. Město Opava ve spolu-
práci s Regionální radou soudržnosti 
Moravskoslezsko a za podpory fondů 
EU připravuje zkvalitnění podmínek 
výuky praktických předmětů na opav-
ských základních školách. Na projektu 
se bude pracovat už během prázdnin. 
Žákům umožní získat podrobné tech-
nické vědomosti, znalosti a manuální 
dovednosti, které si následně budou 
moci ověřit v praxi. Náklady pro-
jektu přesáhnou částku 3 mil. korun. 
2,9 mil. korun se městu Opava poda-
řilo získat formou dotací z Regionál-
ního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007–2013. Získané 
finanční prostředky budou použity na 
nákup moderního technického vyba-

vení a využity pro zařazení moder-
ních výukových metod na opavských 
základních školách v rámci vzděláva-
cího oboru Člověk a svět práce.

Projekt vzdělávání učitelů. Slez-
ská univerzita společně s VOŠ a HŠ 
Opava, SŠ elektronickou v Os-
travě, SŠ pedagogickou a zdravotnic-
kou v Krnově, ZŠ a MŠ Ukrajinskou 
v Ostravě a Centrem pro zjišťování 
výsledku vzdělávání připravila pro-
jekt Rozvoj kompetencí učitelů, který 
finančně podpořil Evropský sociální 
fond a vládní dotace v rámci operač-
ního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Vzdělávání se 
mohou zúčastnit pedagogové všech 
vyučovacích předmětů z MS kraje, 
s cílem zvýšení své kvalifikace a roz-
šíření jazykových kompetencí pro 
možnost zapojení se do mezinárod-
ních projektů.
Týden netradičních a adrenalino-
vých sportů. Školáky z opavské ZŠ 
Vrchní čekal v polovině června zají-
mavý sportovní týden, během kterého 
lezli po cvičných skalách či sjížděli na 
raftech opavský vodní kanál v Měst-
ských sadech. Akci absolvovali spo-
lečně s partnerskou školou v Ratiboři. 
Šlo o součást již třetího společného 
projektu s názvem „Historie, sport 
a spolupráce”, který je v rámci pro-
gramu INTERREG IIIA Česká republi-
ka-Polsko spolufinancovaný Evropskou 
unií a statutárním městem Opava.
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Žáci a pedagogové ze ZŠ Vrchní ve spolupráci s Magistrátem města Opavy uspořádali v druhé polovině června již čtvrtý 
ročník sportovní olympiády mateřských škol. Více než 300 dětí z opavských mateřských škol změřilo své síly v běhu na 
30 m a 100 m, hodu míčkem, skoku dalekém a štafetě. Ve skutečné sportovní atmosféře ovládly letošní ročník děti z Ma-
teřské školy Edvarda Beneše. Družstvo chlapců zvítězilo a dívky skončily na třetím místě. Celkové druhé místo si vybojo-
vala Mateřská škola Riegrova. Foto: Jan Šindler

Olympiády mateřských škol se účastnilo přes tři sta dětí
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JAK SE ŽIJE

Soustředěně a přitom uvolněně odpaluje míčky 
o stěnu. Po krátké sérii strojově přesných úderů 

přichází elegantní a nepředvídaný švih. Právě tech-
nicky vyšperkované prvky a nejrůznější intuitivní 
nápady jsou charakteristické pro mladého opavské-
ho squashistu Daniela Mekbiba. Gymnaziálního stu-
denta, který je už několik let největším juniorským 
talentem českého squashe.

Daniel je šestinásobným juniorským mistrem republiky, daří 
se mu i na mezinárodní úrovni. V evropském žebříčku juniorů 
v kategorii do 17 let mu patří druhé místo. Nápaditou hrou 
a velkým klidem se prosazuje i mezi staršími a zkušenějšími 
hráči. V českém mužském žebříčku dýchá na záda nejlepší 
desítce a letos na jaře se stal společně se zkušeným Jarosla-
vem Kaletou dokonce mistrem republiky v mužské čtyřhře. 

Daniel je stabilním členem juniorské reprezentace, jako kapi-
tán vedl družstvo na Mistrovství Evropy juniorů do 17 let v Gi-
roně ve Španělsku. Mezi jeho největší úspěchy na meziná-
rodních turnajích patří například druhé místo na turnaji Super 
Serie v Německu, kdy v celosvětové konkurenci prohrál až ve 
finále s Indem Aditya Jagtab. Letos skončil stříbrný například 
na Czech junior open a Austrian junior open. Podle Tomáše 
Fořtera, trenéra juniorské reprezentace, by jej mohla čekat 
mimořádná sportovní kariéra. „Má pro to všechny předpo-
klady a záleží jen na jeho snaze a pracovitosti,” uvedl kouč.

Z vytáhlého a usměvavého sportovního nadšence, který 
letos v červenci oslaví sedmnácté narozeniny, dnes mohl být 
třeba basketbalista. Basketbal patří k jeho oblíbeným koníč-
kům, hraje jej jako doplňkový sport a sleduje i vrcholové sou-
těže. Do uzavřeného a proskleného dvorce jej před devíti lety 
ale přivedla chuť zkusit si něco nového a neokoukaného. „Byl 
jsem tehdy ve druhé třídě. Do školy za námi přišla Romana 
Adámková, známá opavská propagátorka squashe. Popsala 
nám, jak to asi vypadá, tehdy ještě nikdo pořádně nevě-
děl, co squash je. Zvala nás, ať si přijdeme zahrát, ať si to 
zkusíme,” říká Daniel. Hra s raketou a odraženým míčkem 
jej bavila a od té doby se jí naplno věnuje. „Hned při první 
zkoušce se mě Romana Adámková ptala, jestli jsem to už 
někdy hrál,” směje se. Romana Adámková a AB Squash cen-
trum, kde Dan trénuje, zůstali k Danovi vstřícné dodneška 
a poskytují mu dobré zázemí.

Ve squashi mohl Daniel zúročit technickou nápaditost. 
„Vždycky jsem měl techniku. Nebyl jsem ten, který si úplně 
všechno vydřel. I když i proto, že extrémní dřina se pak pro-
jeví únavou na turnajích. Většinou se spoléhám na ruku. 
Hraju i zápěstím, i když to ve squashi není úplně správné. Při-
dávám si k tomu různé finty. Trenér Karel Wanke mi už osm 
let říká, ať to omezuju, a já se trochu snažím, ale všechny fin-
tičky jsem se naučil právě od něj,” usmívá se. S Karlem Wan-
kem už trénuje 8 let a na jeho adresu pronáší samou chválu. 
„Pomohl mi i třeba v přístupu k tréninku a v dalších věcech,” 
vysvětluje.

„Klamání tělem a pohybem podle mě platí i na mužský 
squash. Danielovou předností je ale nejen technika, ale i psy-
chická odolnost. Zaznamenal jsem a potvrdil mi to i trenér, že 
už několikrát prokázal velkou psychickou zdatnost. Dokonce 
jednou, když mu v důležitém zápase rozhodčí neuznával jasné 
dubly, tak se nenechal rozhodit a vyburcovalo ho to k útoč-
nosti. Odvrátil setbol a posléze proměnil svůj první mečbol,” 
popisuje další silnou stránku Danielovy hry jeho otec, lékař 
Debrework Mekbib. „Je to pohodář. Ve chvíli, kdy už jsou 
všichni nervózní, tak on bere věci pořád v klidu,” přidává se 
Danielova matka Soňa Mekbibová. Ledový klid prokázal i na-

příklad na mistrovství Evropy do 19 let v zápase Česka proti 
Španělsku, kdy za stavu 1:2 obrátil zápas a dotáhl ho k vítěz-
nému konci. 

Jako každý jiný hráč má slabiny. Není důvod je prozrazovat 
soupeřům, ale jedna z nich je kuriózní: měsíc únor. Ano, sku-
tečně jde o zimní měsíc. „Nevím přesně proč, ale tohle období 
je pro mě z hlediska fyzické i psychické přípravy asi nej-
těžší. Možná i proto, že vzhledem ke sportu moc nemívám 
zimní prázdniny. V únoru je mistrovství republiky, velký tur-
naj ve Francii, reprezentační kempy. Měl jsem v tomto období 
už únavovou zlomeninu, zvrtl jsem si kotník, byl jsem dlouho 
v nemocnici. Jako by v únoru tělo samo volalo po přestávce,” 
říká. Když letos v únoru bojoval o titul mistra ČR, málem to 
vypadalo na pětisetovou bitvu. Nakonec vyhrál 3:1, ale bylo 
to jedno „ze dvou opravdu vydřených důležitých vítězství”. 
I špičkoví mezinárodní hráči by se ale měli bát, pokud je tur-
naj naplánován na září či květen: tehdy jeho forma kulmi-
nuje.

Když hraje Daniel zápas, snaží se mu udávat rytmus. Nebojí 
se i ve vypjatých chvílích zkusit úder do niku, což je jeden 
z nejpřekvapivějších ale zároveň nejtěžších úderů ve squa-
shi, kterým se dá vítězně ukončit výměna. Z technického hle-
diska obdivuje hlavně egyptské hráče, ale nesdílí s nimi vášeň 
pro diskuzi s rozhodčími. „Radši hraji, než abych byl kecálek 
s rozhodčím,” pronese. Je cílevědomý a některé nepovedené 
zápasy sleduje na videu, aby se z nich poučil. Squash mu 
zabírá hodně času. Letos měl zatím asi jen tři volné víkendy. 
V současnosti trénuje střídavě v Opavě a v Ostravě, a to buď 
se svým trenérem Wankem, nebo s českou squashovou jed-
ničkou Pavlem Sládečkem. V příští sezoně by měl hrát za 
Ostravu extraligu a tým má ambice na nejvyšší příčky.

Daniel je český rodák, ale po tatínkovi má etiopské kořeny. 
V Etiopii se zatím nebyl podívat – „Nemají tam kurty,” žer-
tuje Danielova maminka – ale někdy by tam rád zajel. Zatím 
se s ní potkává prostřednictvím kulinářství a některých oby-
čejů. „Když máme slavnostní okamžiky, jako Vánoce, naro-
zeniny a podobně, tak uvařím naše národní jídlo,” říká Dani-
elův tatínek. Oblíbený je třeba dorowet. Porcované kuře bez 
kůže obohacené o cibuli, protlak, černý pepř, speciální směs 
koření a další ingredience. Originální etiopskou placku injara 
nahrazují chlebem. Z etiopských zvyklostí pak považují doma 
za důležitou slušnost a velkou úctu ke starším. „Čas od času 
slavím etiopský Nový rok, který připadá na 11. nebo na 12. 
září,” přidává Danielův otec. Oba rodiče syna hodně podporují 
a on říká, že to cítí, i když s ním nejedou přímo na turnaj.

Daniel studuje na Slezském gymnáziu a říká, že bez vstřícné 
podpory pedagogů a ředitelky by se nemohl na sportovním 
poli prosazovat v takové míře jako teď. Baví jej spíš huma-
nitní předměty, jako jsou dějepis a zeměpis. Hodně čte (jeho 
oblíbený žánr je sci-fi a oblíbenou knižní sérií je Warham-
mer) a baví jej sloh. V budoucnu uvažuje o studiu marke-
tingu nebo studiu práv. „Medicínu, kterou studoval táta, bych 
dělat nemohl. Tam by to nešlo se squashem, musel bych se 
hodně učit,” směje se. A studium práv mu náročné nepřipadá? 
„No, znám hodně lidí z právnických fakult, kteří zároveň hrají 
squash,” reaguje. „Mimochodem, je zajímavé, že právě mezi 
právníky je hodně squashistů,” dodává.

„Chtěl bych ještě poděkovat sponzorům za podporu,” říká. 
I v nadcházející sezoně by si přál bojovat o nejvyšší pozice, 
a to jak doma, tak i na mezinárodním poli. V současnosti se 
jedná o tom, že by se squash mohl stát olympijským spor-
tem, a tak pokud mu vydrží nasazení a zdraví, mohl by se 
stát dalším opavským olympionikem. 

OSOBNOST

Daniel Mekbib
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Foto: Jan Šindler



KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

14

Číslo 7 | červenec–srpen 2009

Po výstavě fotografií známé-
ho českého cestovatele Jiří-

ho Kolbaby hostí opavský Dům 
umění výstavu studentů brněn-
ského ateliéru Tělového de-
signu. Kromě ní nabídne ješ-
tě v oratoři některá mistrovská 
díla 19. a 20. století ze sbírek 
ostravské galerie.

Výstava nazvaná Pinduca – naučíme 
Vás Lambádu za dvě hodiny potrvá 
od začátku prázdnin až do 23. srpna. 
Nabídne práce studentů ateliéru Tělo-
vého designu Fakulty výtvarných 

umění v Brně, které se zaměřují na 
studium těla v jeho duchovní, fyzické, 
energetické a estetické podstatě. Ate-
liér se soustředí na vztah těla jako 
média komunikace a interakce s pro-
storem, místem, časem ve společen-
ském, kulturním, ideovém kontextu 
doby. Také hledá možnosti posunutí 
hranic vnímání těla. Vedoucím ateliéru 
je Jana Preková.

Oratoř Domu umění bude hostit další 
soubor uměleckých děl ze sbírek ost-
ravské galerie a tentokrát půjde o díla 
Maneta, Repina, Domingueze a dal-

ších malířských mistrů 19. a 20. sto-
letí. 

Opavská kulturní organizace, která Dům 
umění provozuje, hostila na konci května 
Slezskou muzejní noc. Návštěvníci si 
mohli vychutnat varhanní koncert Jiřího 
Čecha či si prohlédnout kostel sv. Vác-
lava osvětlený hořícími loučemi. O celou 
akci byl velký zájem a navštívilo ji přes 
400 lidí. Noční návštěvníci se rovněž zají-
mali o budoucnost celého objektu a jeho 
rekonstrukci, která se plánuje na rok 
2010 (web: http://www.oko-opava.cz/
pripravuje-se-revitalizace.html).

Dům umění hostí studenty ateliéru 

Tělového designu

Festival Bezručova Opava zavítá do říše zvířat

Největší a nejstarší opavský 
kulturní festival Bezručo-

va Opava vstoupí do 52. ročníku. 
Tradiční kulturní žeň proběhne 
od 2. do 29. září. Letošní téma je 
Mezi námi zvířaty.

Festival bude opět nabízet prostřed-
nictvím všech druhů umění programy 
mapující interakci člověka a zvířete. 
„Bude se inspirovat živočišnou říší a člo-
věka představí jako integrální součást 
velké rodiny všech živých tvorů bytu-
jících v lůně přírody,” říká dramaturg 
městských kulturních akcí Petr Rotrekl. 

Slavnostní zahájení festivalu je připra-
veno již na 2. září v kostele sv. Václava, 
kde budou od 17 hodin představeny 

nejen dvě „zvířecí” výstavy, ale pře-
devším si na koncertu hudebních sou-
borů partnerského města připomeneme 
45. výročí spolupráce Opavy s Liptov-
ským Mikulášem.

Den poté, 3. září, nás pozvou výtvarníci 
Michal Cihlář a Veronika Richterová na 
svou výstavu „Zvěrosnubnost” v Domě 
umění.

Další program festivalu – filmy, diva-
delní představení, výstavy, lite-
rární pořady, koncerty, besedy, před-
nášky a doprovodné akce najdete od 
druhé poloviny července na interne-
tové adrese:  www.opava-city.cz/bez-
rucovaopava a také samozřejmě v záři-
jové Hlásce.

Prázdniny zpestří čtvrté Opavské kulturní léto

Už počtvrté v řadě za sebou 
zpestří prázdniny Opavské 

kulturní léto. Letošní ročník při-
náší více než desítku koncer-
tů, filmová promítání pod širým 
nebem, taneční oldies party či 
country bály. 

Akci pořádá opavská radnice a už 
potřetí při ní spolupracuje s agenturou 
Fest Promotion. Festival je připraven 
tak, aby během prázdninové sezony 
oživil centrum města a Městské sady. 
To vše v době, kdy divadla či kluby 
přeruší svůj pravidelný provoz.

Na Opavské kulturní léto není nutné 
shánět vstupenky, protože vstup je 

většinou volný. „Dobré je, že se akce 
konají pravidelně, takže lidé i ze sou-
sedních měst si zvykli na pravidelné 
čtvrteční koncerty na Dolním náměstí. 
Lidé vědí, že když do Opavy přijedou, 
čeká je něco zajímavého,” říká drama-
turg městských kulturních akcí Petr 
Rotrekl.

Opavské kulturní léto zahájila na konci 
června známá skupina –123 Min. 
a i v dalších týdnech vystoupí řada 
atraktivních hostů. Letos bude v his-
torické zástavbě města koncertovat 
například jedna z nejuznávanějších fol-
kových skupin Nerez, písničkáři Pavel 
Fajt a Pepa Nos, rocková legenda Vla-
dimír Mišík. V srpnu si zde zahraje lit-

vínovský písničkář pověstný slovními 
hříčkami Xavier Baumaxa.

Kromě pořadů v centru města se při-
pravuje ještě řada akcí, které pro-
běhnou na městské periferii. Taneční 
a poslechové oldies party, filmová 
promítání či country bály budou v am-
fiteátru v Městských sadech. Ve fil-
mové nabídce budou především popu-
lární české komedie, jako například 
Samotáři, Na samotě u lesa či Nuda 
v Brně. Ze zahraničních filmů pak 
třeba Prázdniny pana Beana či Shrek. 
Podrobné informace najdete v kultur-
ním kalendáři Hlásky, na webových 
stránkách města či na webu www.kul-
turniopava.cz. 
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Promenádní koncerty dechových 
hudeb. Každou červencovou a srp-
novou neděli se na Ptačím vrchu 
v Sadech svobody budou konat 
promenádní koncerty dechových 
hudeb. Koncerty začínají vždy v 10 
hodin a budou trvat do 11.30 hodin, 
ovšem pouze za příznivého počasí. 
Přehled jednotlivých kapel naleznete 
v kulturním kalendáři v tomto čísle 
Hlásky. Koncerty připravilo a uspo-
řádalo statutární město Opava, na 
akci spolupracuje Středisko volného 
času Opava. 
Letní půjčovní doba knihovny. 
V době prázdnin budou všechna 
oddělení včetně mediatéky a inter-
netu v hlavní budově knihovny ote-
vřena v pondělí a čtvrtek od 8 do 18 
hodin. Výpůjčky lze prodloužit tele-
fonicky: 553 714 005, 553 821 700, 
553 821 701 nebo e-mailem: 
dospele@okpb.cz, detske@okpb.cz, 
studovna@okpb.cz. Pobočky Kyle-
šovice a Olomoucká budou mít ote-
vřeno v pondělí a čtvrtek od 10 do 
18 hodin, vyjma polední přestávky 
od 12 do 12.30 hodin. Pobočka 
Kateřinky bude mít otevřeno také 
v pondělí a čtvrtek, ale od 8 do 18 
hodin. Výpůjčky opět můžete pro-
dloužit telefonicky: 553 622 334, 
553 821 702 (Kateřinky), 
553 734 066, 553 821 703 (Kyle-
šovice), 553 715 644 (Olomoucká) 
nebo e-mailem: katerinky@okpb.cz, 
kylesovice@okpb.cz, olomoucka@o-
kpb.cz. Půjčovní doba v knihov-
nách v městských částech Komá-
rov, Milostovice, Vávrovice a Suché 
Lazce bude oznámena přímo čtená-
řům. Knihovna Malé Hoštice je přes 
prázdniny uzavřena. 
Letní hudební Opava. Umělecká 
agentura Karla Kostery vás zve na 
koncert Komorní filharmonie Ost-
rava, na kterém budou účinkovat 
zahraniční sólisté s rumunským diri-
gentem Radu Popa. Uslyšíte skladby 
L. v. Beethovena, W. A. Mozarta, G. 
Rossiniho, Ch. Gounoda, F. Mendel-
shonn – Bartoldiho a dalších. Letní 
hudební Opava se uskuteční 12. čer-

vence od 19 hodin v kostele sv. Vác-
lava. 
Skvělé umístění opavské bás-
nířky. Petřvaldské nakladatelství 
Alisa je největším vydavatelem poe-
zie v ČR. Každoročně udílí Cenu krá-
lovny Alisy, což je nejvyšší ocenění 
za básnickou tvorbu. Cenu za rok 
2008 za třetí místo získala i Petra 
Kostruhová z Opavy. Petra Kostru-
hová vyučuje na Střední zdravot-
nické škole v Opavě a na Slezské 
univerzitě. V roce 2007 vydala bás-
nickou sbírku Doteky. V Alise se 
představila v almanaších Současná 
poezie 2009 a Básníci třetího tisíci-
letí 2. Za svou tvorbu obdržela kon-
cem loňského roku čestné uznání 
v polské mezinárodní literární sou-
těži, na domácí půdě měla úspěch 
v Literárním Varnsdorfu. 

Žáci ZŠ B. Němcové opět uspěli 
v dokumentární soutěži. V tomto 
školním roce proběhl 2. ročník sou-
těže Bojovníci proti totalitě pohle-
dem dětí. Dětský štáb, složený 
z žáků 7.–9. tříd ZŠ Boženy Něm-
cové, opět soutěžil se dvěma audio 
a video dokumenty. Dokumenty 
zachytily život válečného veterána 
Miroslava Šafrána z Opavy a měly 

název Neobyčejný příběh obyčej-
ného člověka. Audio dokument byl 
oceněn v celostátním kole 3. mís-
tem. Žáci tak navázali na loň-
ský úspěch, kdy škola získala 1. 
a 2. místo. Filmový štáb tvořili tito 
žáci: A. Kekeláková (režie), D. Thiel 
(kamera), M. Jarnot (scénář), K. 
Musilová (moderátorka), P. Soós 
(střih), A. Vilč (střih), M. Bahenský 
(světla), J. Pietroň (zvuk) a učitelky 
K. Musilová a P. Sitmalidisová. Sou-
těžní dokumenty si můžete prohléd-
nout na webových stránkách www.
bojovniciprotitotalite.cz. Akci organi-
zuje Ministerstvo obrany ČR ve spo-
lupráci s Českou televizí, Českým 
rozhlasem, Československou obcí 
legionářskou, Nadačním fondem 
československých legií, Sdružením 
válečných veteránů, Konfederací 
politických vězňů a Svazem pomoc-
ných technických praporů. Na foto-
grafii jsou zástupci soutěžního týmu 
po převzetí poháru v Příbrami. Foto: 
archiv ZŠ B. Němcové
Stavba Moravskoslezského 
kraje. V první polovině června pro-
běhlo v ostravském divadle A. Dvo-
řáka slavnostní vyhlášení 3. ročníku 
soutěže Stavba Moravskoslezského 
kraje. Celkem bylo přihlášeno 35 
staveb v pěti kategoriích. Opavský 
Atelier 38 soutěžil se třemi stavbami 
a všechny si odnesly hlavní cenu 
v podobě „skleněného oscara”. Kate-
gorii bytových domů ateliér vyhrál 
se zástavbou bytových domů v Os-
travě Porubě a kategorii rodinných 
domů s rodinným domem v Opavě 
Kylešovicích. Třetí cenu napříč 
všemi kategoriemi, cenu poroty 
mající jinou zvláštní hodnotu, zís-
kala „obytná stodola” na Osoblaž-
sku. Rodinný dům v Kylešovicích už 
získal celorepublikovou první cenu 
Fasáda roku 2008 společnosti Bau-
mit.
Středy v Evženovi. I během 
prázdnin budou v Cafe Evžen pokra-
čovat pravidelné středy. Další kul-
turní program se připravuje až na 
měsíc září.

K
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Recesistický Týden divů vstupuje do 36. ročníku

Na přelomu července a srp-
na se budou opět desítky lidí 

rozbíhat po dráze, aby co nejdá-
le skočily s kufrem v ruce a bato-
hem na zádech, či se vrhnou do 
řeky Moravice, aby ji v pláštěn-
kách a s připevněnými šnorchly 
co nejrychleji přebrodily.

Už 36. ročník tradiční letní sportovně-
-společensko-recesivně-kulturní akce 
Týden divů proběhne od 31. července 
do 9. srpna. Tato akce se vždy těší vel-
kému zájmu nejen přímých účastníků, 

ale také diváků a hostů. Je až neuvě-
řitelné, že tato spontánní aktivita, jejíž 
zrod sahá až do července 1974, kdy se 
uskutečnil za účasti 4 týmů první roč-
ník Týdne divů, vydržela ve své živo-
taschopné a dále rozhojňované podobě 
až do současnosti. Původní čtve-
řice pospolitostí se rozrostla na osm 
a družstva absolvují náročné týdenní 
klání. 

I v letošním ročníku se můžeme těšit na 
urputné zápolení v mnoha disciplínách 
počínaje turnajem ve fotbale, beach 

volejbale, soutěži družstev v bowlingu 
až po kuriozity typu – pití piva na hlavě, 
hod vejcem do dálky, plivání třešňové 
pecky či hod galošem. Většina kla-
sických recesistických klání proběhne 
v neděli 2. srpna v areálu Na zdraví 
v Kylešovicích a program by měl začít 
v 10 hodin.

Podrobný program a rozpis všech sou-
těžních disciplín, které se budou vět-
šinou konat v areálu „Na sokolce” 
v Kateřinkách, najdete na adrese: 
www.tydendivu.cz.
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Moravskoslezský
kraj

       Dáváte jim 
 do rukou svůj osud, 
    proto jim do nich 
vkládáme nejmodernější     
             přístroje.

SKUPINA ČEZ www.cez.cz/regionum

Ve Slezské nemocnici 
Opava proto podporujeme 

celou řadu zdravotnických projektů. 
Mezi nejdůležitější patří zajištění důstojných prostor pro ambulantní onkologické 
pacienty a vybavení centrálních laparoskopických operačních sálů. Věříme, že 
špičkové lékařské vybavení dává práci lékařů ten správný smysl. 

Hlaska Opava 182x264.indd 1 24.6.2009 11:41:53
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Jaromír Morisch
Telefon: 553 685 450, 602 102 298
E-mail: morisch@isotra.cz

Isotra a.s., Bílovecká 2411/1
746 01 Opava, www.isotra.cz

Využijte

› nová lakovna
› vypalovací pec délky 6 m
› nástřik i těžce dostupných kovových ploch
› široký výběr barevných odstínů
› cena dle velikosti zakázky dohodou
 (od 230 Kč/m2)

• ekologické
• mechanicky odolné
• antikorozní
• ekonomické

moderní technologii
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LETNÍ KOUPALIŠTĚ v Ostravě-Porubě
JE NEJVĚTŠÍM ZAŘÍZENÍM SVÉHO DRUHU NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE, ALE V CELÉ STŘEDNÍ EVROPĚ A PRÁVEM SE ŘADÍ MEZI 

„OSTRAVSKÁ NEJ“.

Vodní plocha » 41 200 m² | Kapacita » 20 síc návštěvníků | Relaxace » chorvatská riviéra, zas něné odpočinkové plochy | Ak vní vyži  » obří
tobogán, nafukovací atrakce instalované přímo na vodní plochu – trampolíny, skluzavky, skokánky, vodní horolezecká stěna, bumperboats – vodní
čluny na elektromotor, aquazorbing – adrenalinové vyži  pro všechny věkové kategorie, areál minigolfu, tenisové kurty s umělým povrchem, 
hřiště pro streetball, plážový volejbal, badminton, nohejbal, malý fotbal, ruské kuželky, stolní tenis, bungee trampolína | Pro d  » dětské 
brouzdaliště, zas něné pískoviště s atrakcemi, dřevěný hrad a nafukovací skákadla, dětské skluzavky, lanová dráha | Občerstvení » restaurace 
a tropico bary  | 2 parkoviště » 200 parkovacích míst u ul. Vřesinská, 400 parkovacích míst umístěných na západní straně areálu (Úschovna 
kol, úschovna cennos , šatny a půjčovna sportovních potřeb) | Cena vstupného » dospělí 80 Kč/den, d  6-12 let 60 Kč/den, do 6 let zdarma. 

Aktuální informace na www.sareza.cz

Celodenní
vyži  pro celou rodinu

Rekreační ul. 74/236, 708 00  Ostrava-Poruba, Tel.: 596 977 611, E-mail: letni.koupaliste@sareza.cz
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Aktuálně v naší nabídce 150 bytů v Opavě.

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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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

OPAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2009
změna programu vyhrazena
  1. 7. 21.30 LETNÍ KINO – PRÁZDNINY PANA BEANA. 

Městské sady.
  2. 7.  19.00 PAVEL FAJT. Hudební produkce. Dolní 

náměstí.
  3. 7.  21.30 OLDIES. Městské sady.
  4. 7.   COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 WAGON. Městské sady.
  8. 7. 21.30 LETNÍ KINO – SHREK. Městské sady. 
  9. 7. 19.00 PEPA NOS. Hudební produkce. Dolní náměstí. 
10. 7. 18.00 OLDIES. Městské sady.
11. 7.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 HUBERTUS. Městské sady.
15. 7. 21.30 LETNÍ KINO – KOPYTEM SEM, KOPYTEM 

TAM. Městské sady. 
16.7. 19.00 HUDEBNÍ SKUPINA KRONEK+ALBAND. 

Dolní náměstí.
17. 7. 18.00 OLDIES. Městské sady.
18. 7.  COUNTRY BÁL – PEPA STREICHL. Městské
 19.00–23.00 sady.
  HUDEBNÍ SKUPINA KELTGRASSBAND. 

Městské sady. 
22. 7. 21.30 LETNÍ KINO – NA SAMOTĚ U LESA. Městské 

sady.
23. 7. 19.00 VLADIMÍR MIŠÍK. Hudební produkce. Dolní 

náměstí.
24. 7. 18.00 OLDIES. Městské sady.
25. 7.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 RESERVE. Městské sady.
29. 7. 21.30 LETNÍ KINO – NUDA V BRNĚ. Městské sady.
30. 7. 19.00 THE AGAIN. Hudební produkce. Dolní náměstí.
 21.00 CELL. Hudební produkce. Dolní náměstí.
31. 7. 18.00 OLDIES. Městské sady.
  1. 8.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 DROPS. Městské sady.
  5. 8. 21.30 LETNÍ KINO – SAMOTÁŘI. Městské sady.
  6. 8. 19.00 NEREZ. Hudební produkce. Dolní náměstí.
  7. 8. 18.00 OLDIES. Městské sady.
  8. 8.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 MINARET. Městské sady.
12. 8. 21.30 LETNÍ KINO – ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Měst-

ské sady.
13. 8. 19.00 FILIP SPÁLENÝ . Hudební produkce. Dolní 

náměstí.
  THE HAMMERS A ZUZANA DUBNOVÁ. 

Hudební produkce. Dolní náměstí.
14. 8. 18.00 OLDIES. Městské sady.
15. 8.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 WAGON. Městské sady. 
19. 8. 21.30 LETNÍ KINO – JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, 

SPÍCÍ. Městské sady.
22. 8.  COUNTRY BÁL – HUDEBNÍ SKUPINA 
 19.00–23.00 KARLOVÁCI. Městské sady.
27. 8. 19.00 XAVIER BAUMAXA. Hudební produkce. Dolní 

náměstí.
 21.00 TWO MEN WHOSE LOVES MUSIC. Hudební 

produkce. Dolní náměstí.
VÝROČÍ OKUPACE:
21. 8.  17.00 FLASH THE READIES. Hudební produkce. 

Městské sady.
 18.30 PRAŽSKÝ VÝBĚR TRIBUTE. Hudební pro-

dukce. Městské sady.
 20.00 NO DISTANCE PARADISE. Hudební pro-

dukce. Městské sady.
 21.30 AC/DC BON SCOTT MEMORIAL BAND. 

Hudební produkce. Městské sady.

KONCERTY
24. 8. 19.00 DOELENKWARTET (ROTTERDAM) – vystou-

pení nizozemského smyčcového kvartetu, který 
se zaměřuje především na hudbu 20. a 21. sto-
letí. Program: Stravinskij, Milhaud, Berken-
bosch, Janáček. Kostel sv. Václava.

VÝSTAVY SMO
MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO UMĚNÍ 19. A 20. STO-
LETÍ. Druhý pohled do sbírek ostravské galerie představí 

významná díla evropského umění dvou minulých století. Vysta-
vené obrazy, kresby a grafiky slavných mistrů připomenou boha-
tost evropského kulturního dědictví. Výstavu uvede ředitel GVU 
v Ostravě Jiří Jůza dne 2. 7. v 17 h v Domě umění. Otevřeno 
denně 10–17 h mimo Po. Pořádá OKO. 
PINDUCA NAUČÍME VÁS LAMBÁDU ZA DVĚ HODINY. Jednot-
livé práce studentů ateliéru Tělového designu, Fakulty výtvarného 
umění v Brně se zaměřují na studium těla v jeho duchovní, fyzické, 
energetické a estetické podstatě. Výstavu uvede vedoucí ateliéru 
Tělového designu Jana Preková dne 2. 7. v 17 h. Dům umění. Ote-
vřeno denně 10-17 h mimo Po. Do 23. 8. Pořádá OKO. 

PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB
Sady svobody – Ptačí vrch, koncerty trvají do 11.30 h, v případě 
deště se koncerty nekonají.
  5. 7. 10.00 MALÁ DECHOVÁ HUDBA JOSEFA POSTULKY
12. 7. 10.00 DECHOVÝ ORCHESTR HRADEC
19. 7. 10.00 DECHOVÝ ORCHESTR OPAVA
26. 7. 10.00 DECHOVÁ HUDBA DOLNÍ ŽIVOTICE
  2. 8. 10.00 WEISOVANKA
  9. 8. 10.00 DECHOVÁ HUDBA BOLATICE
16. 8. 10.00 HLUČÍŇANKA
23. 8. 10.00 PRAJZOVANKA
30. 8. 10.00 MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR PAVLA HANS-

LÍKA
  6. 9. 10.00 SLEZSKÁ KAPELA

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 pro-
hlídku je 20 osob.
  4. 7. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 29. 6. v MIC
18. 7. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 13. 7. v MIC
  1. 8. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 27. 7. v MIC
15. 8. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 10. 8. v MIC
29. 8. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 24. 8. v MIC

KINO MÍR
  9. 7.–12. 7. 18.00 HANNAH MONTANA – rodinná hudební 

komedie USA v českém znění
13. 7.–15. 7. 18.00 BABIČKA – česká erotická tragikomedie
16. 7.–19. 7. 18.00 NOC V MUZEU 2 – akční komedie USA 

v českém znění
20. 7.–22. 7. 18.00 POSLEDNÍ DŮM NALEVO – thriller USA 

v původním znění
23. 7.–26. 7. 18.00 PŘEDČÍTAČ – psychologická adaptace 

USA v původním znění
27. 7.–29. 7. 18.00 DVOJÍ HRA – thriller USA v původním 

znění
30. 7.–2. 8. 18.00 STAR TREK – akční sci-fi USA v původním 

znění
  4. 8.–5. 8. 18.00 KORALÍNA A SVĚT ZA TAJEMNÝMI 

DVEŘMI – animovaný rodinný horor USA 
v původním znění

  6. 8.–12. 8. 18.00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY – česká kome-
die podle románu Michala Viewegha

13. 8.–16. 8. 18.00 JMÉNEM KRÁLE – český historický film
17. 8.–19. 8. 17.00 DOBA LEDOVÁ 3 – animovaná rodinná 

komedie USA v českém znění
20. 8., 21. 8.  17.00 HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 
24.–26. 8.  – dobrodružný film USA v českém znění
22. 8. a 23. 8. 16.00 HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
27. 8.–30. 8. 18.00 ZNOVU 17 – komedie USA

VÝSTAVY
ZUZANA BENDÍKOVÁ A JEJÍ ŽÁCI. Výstavní síň ZUŠ Opava, 
Solná 8. Potrvá do 4. 9.
IVA DEDEK – PLODY. Olej na plátně. Galerie Librex. Od 2. 7., 
potrvá do 31. 7.
JOSEF PRUSEK – ZAPOMENUTÉ POHLEDY DO VÍTKOV-
SKÝCH ULIČEK. Fotografie. Galerie Librex. Vernisáž 3. 8. 
v 16.30 h, potrvá do 31. 8.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
HRAJEME SI S OBRAZY ZDEŇKA BURIANA – interaktivní 
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výstava pro děti od 8–12 let. Historická výstavní budova SZM, 
Komenského 10. Do 23. 8.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní 
pavilon AND. 
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH 
DEPOZITÁŘŮ – WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější rostlina 
světa. Arboretum Nový Dvůr – exteriér.
KRÁSA, KTERÁ HŘEJE. Gotické a renesanční kachle Moravy 
a Slezska. Historická výstavní budova SZM, Komenského 10. Do 
23. 8.
STO LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ SLEZSKÝCH PÍSNÍ. Památ-
ník P. Bezruče, Ostrožná 35. Do 16. 8.
JAK ROSTE DŘEVO? Výstavní síň AND.
ROSTLINY BEZ PŮDY. Skleníky AND.
ZOOKOUTEK PRO PŘÁTELE ZVÍŘAT A NEJMENŠÍ NÁVŠTĚV-
NÍKY. AND.
ZMUČENÁ ZEMĚ. Výstava malířství ve Slezsku a na Moravě ve 
40. letech 20. století. Památník II. světové války, Hrabyně.
ČESKÁ MISE V AFGHANISTÁNU. Památník II. světové války, 
Hrabyně. Od 8. 7.
CO VÍME O KORKU? Historická výstavní budova SZM, Komen-
ského 10.
MÁTE NA ZAHRADĚ TRPASLÍKA? LEPŠÍ ŽIVÝ NEŽ SUCHÝ 
NEBO HLINĚNÝ. Ukázka a rady jak pěstovat zakrslé smrky. 
Poutavá a úsměvná výstavka s odbornými pěstitelskými radami 
k zakrslým jehličnanům v zahrádkách. Exteriér dendrologické 
expozice – louka u rybníka.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  4. 7. 11.00–15.00 POLNÍ DEN MLÁDEŽE. Mezinárodní 

závod mladých operátorů v práci na VKV. 
Vysílací středisko opavských radioamatérů 
Pusté Jakartice. 

  4. 7.–5. 7.  POLNÍ DEN – CELOEVROPSKÝ ZÁVOD 
15.00–15.00  radioamatérů na velmi krátkých radiových 
druhého dne  vlnách – svátek a vyvrcholení roční pří-

pravy techniky i znalostí. Vysílací středisko 
kolektivní stanice OK2KCE Pusté Jakartice.

POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
11. 7.–18. 7.  O ZAKLETÝCH PRINCEZNÁCH. Poby-

tový tábor pro děti školního věku věno-
vaný nastudování pohádky a zaměřený na 
výtvarné a keramické práce. Info: H. Mon-
tagová, tel.: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz. Rekreační středisko Bílá Holubice 
– Mokřinky.

  4. 8.–14. 8.  DIVADELNÍ TÁBOR S PRINCEM BAJA-
JOU. Pobytový tábor pro děti škol-
ního věku, příprava divadelního předsta-
vení, koupání atd. Info: D. Kollmann, tel.: 
553 623 276, ds.stek@seznam.cz. Koliba 
Bozeňov – Zábřeh na Moravě.

20.–24. 7.,   PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – PRÁZDNINOVÝ 
27.–31. 7.  MIX. Týden pro holky a kluky od 1. třídy 

ZŠ. Info: H. Montagová, tel.: 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz. Prostory SVČ.

17. 8.–21. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O ZVÍŘATECH. 
Po: Psi v Opavě, Út: Dravci v Bartošovi-
cích, St: Zvířata v Arboretu Nový Dvůr, Čt: 
Koně na Dětském ranči (Hlučín), Pá: Exo-
tická zvířata v ZOO Olomouc. Info: R. Hej-
duková, tel.: 732 758 554, 553 623 276, 
souteze@svcopava.cz.

24. 8.–28. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – SPORTOVNÍ 
TÝDEN. Turnaje s hokejkou, míčem, splutí 
řeky, kola, koupání, lezení na lanech. Info: 
K. Vajda, tel.: 553 623 276, sport@svco-
pava.cz.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
  5. 7.–11. 7.   PRÁZDNINY S TANCEM – výuka latinskoame-

rických a standardních tanců pro děti a dospělé 
od 6 do 100 let. Moderdance, jazz dance, alter-
nativní a tranzovní tanec, bubnování. Větrný 
mlýn Hlavnice.

11. 7. od 18.00 GALAŠOU. Pozvánka na letní taneční soutěž 

v latinskoamerických a standardních tancích, 
ukázka tanečního umění žáků taneční školy, 
bohatý program, jako hosté vystoupí mistři 
Moravy pro rok 2008 v dance formation. Kul-
turní dům Hlavnice u Opavy.

20. 7.–26. 7.   ZDRAVÍ VE MNĚ – ZDRAVÍ V NÁS – sebe-
poznávací seminář pro rodiče, děti, partnerské 
dvojice, jednotlivce. Holotropní dýchání, bioe-
nergetika, muzikoterapie, arteterapie, dílny, 
výlety. Větrný mlýn Hlavnice.

27. 8.–30. 8.  LOUČENÍ S LÉTEM – sebepoznávací semi-
nář pro rodiče, děti, partnerské dvojice, jednot-
livce. Holotropní dýchání, výuka házení bume-
rangy, šamanismus, bubnování. Větrný mlýn 
Hlavnice.

EDUWAY S. R. O. – CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
Leknínová 5, Opava, tel.: 731 653 467, 
kaja.greskova@eduway.cz, www.facilitace.com
  9. 7. 19.00 PENÍZE – přednáška o cestě k penězům, 

bohatství, hojnosti. Přednáší Gřeškovi. Zábavní 
centrum KRIJCOS, Holasická 2.

16. 7. 19.00 CASHFLOW – tvůrce hry R. Kiyosaki: „Učební 
program pro lidi, kteří se chtějí bavit, rychle 
učit a zbohatnout”. Zábavní centrum KRIJCOS, 
Holasická 2.

23. 7. 19.00 JSEM KRÁSNÁ ŽENA – 5 archetypů žen, posí-
lení sebevědomí. Přednáší D. Pechatá. Zábavní 
centrum KRIJCOS, Holasická 2.

30. 7.–2. 8.   KURZ REALISTICKÉHO KRESLENÍ neboli 
 9.00–17.00 kurz kreslení pravou hemisférou. Zábavní cent-

rum KRIJCOS, Holasická 2.
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ. Každou středu 1., 8., 15., 22., 29. 7. 
Zábavní centrum KRIJCOS, Holasická 2.
BOWLING PRO DĚTI. Každou neděli 5., 12., 19., 26. 7. 
Zábavní centrum KRIJCOS, Holasická 2.

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo 
e-mailem
  7. 7.–9. 7.  VÝTVARNÉ DNY U ANDĚLKY
  7. 7., 8. 7.  KLENOT – mandala osobnosti – přednáška 

spojená s tvorbou mandaly, technikou sypání 
koření, spojená s meditací a čtením poselství 
od andělů. 7. v 17 h, 8. v 9 h.

  9. 7. 16.00 SEMINÁŘ RODIČŮ S DĚTMI – pohádka for-
mou konstelace O Červené Karkulce spojená 
s malováním žehličkou

14. 7. 17.30 OBJETÍ ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL – konstelace 
na spojení s andělem strážným

21. 7. 17.30 OSUD – konstelace na setkání se svým osu-
dem

28. 7. 17.30 PRACOVNÍ KONSTELACE – na téma peníze
  1. 8.   MALOVÁNÍ S ANDĚLEM – seminář andělské 
 9.00–17.00 intuitivní kresby
11. 8. 17.00 MANDALA ROVNOVÁHY aneb krása a záře 

barev – tvorba mandaly spojená s čtením 
poselství od andělů a meditací

18. 8. 17.30 LÁSKA A VZTAHY – přednáška spojená s me-
ditací

25. 8. 17.30 LÁSKA A VZTAHY – konstelace

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
15. 7.  9.00–12.00 KORÁLKOVÁNÍ A VÝROBA ŠPERKŮ – 

pro děti od 9 let
22. 7.  9.00–12.00 VÝROBA OBRÁZKU SAFARI a rámeček 

s 3D technikou – pro děti od 9 let
29. 7.  9.00–12.00 VOSKOVÁ BATIKA NA TEXTIL – pro děti 

od 13 let
30. 7.  9.00–12.00 ZDOBENÍ KVĚTINÁČŮ A KONVIČKY – 

pro děti od 9 let
11. 8.  9.00–12.00 FIMO – ZÁKLADY PRÁCE S TOUTO 

HMOTOU – pro děti od 9 let
12. 8.  9.00–12.00 KOČKA A PES – pro děti od 7 let
13. 8.  9.00–12.00 MALOVÁNÍ NA TEXTIL – pro děti od 9 

let
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
17. 7. 10.00 SOUTĚŽ „ŠIKOVNÉ RUCE”. Klubovna SZdP.
25. 7.   8.00 VÝLET VLAKEM – ÚVALNO, CVILÍN. Sraz 

8.15 na Východním nádraží.

TÁBORY, LETNÍ ŠKOLY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZÁVĚT PANA HARPAGONA. 1. 7.–
10. 7., klub Modrá kočka, Hradecká 16 a výlety do okolí. Info: 
774 063 618.
LETNÍ POBYT POKLAD ČERNÉHO DELFÍNA. 10. 8.–15. 8., 
Klokočov. Info: 774 063 618, Eurotopia, klub Modrá kočka.
ANGLICKÝ TÁBOR. 26. 7.–31. 7. a 16. 8.–21. 8. Pro děti 10–
15 let, Luhačovice. Pořádá Jazyková škola ABECEDA, Lepařo-
va 8, tel: 775 673 376.

KURZY
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL přijímá při-
hlášky do podzimních kurzů tance pro mládež/dospělé. Volná 
místa pro chlapce/muže nebo páry. Info: 603 527 133, 
mirek.spacil@post.cz.
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY pořádaný M. Novobilskou – výži-
vové poradenství, cvičení pod vedením fyzioterapeuta, akupunk-
tura, účast psychologa. Klášter-Sušilova 1. Zahájení 31. 8. – 
nutná rezervace předem: 732 257 634.
MENTOR/ŠKOLITEL KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATEL-
STVÍ A PORODNÍ ASISTENCE. Kurz, 122 kreditů, forma stu-
dia: e-learning a 3 tutoriály, 80 hodin odborné praxe. Pořádá 
Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik SU v Opavě. 
3. 9. 2009 – 4. 2. 2010. Info: http://elearning.fvp.slu.cz. Při-
hlášky do 31. 7., Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik 
SU v Opavě, Hauerova 4, 746 01 Opava, ivana.janku@fvp.slu.cz. 
EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB-TU V OSTRAVĚ – STUDOVAT 
SE DÁ V KAŽDÉM VĚKU. Škola nabízí studium lidem nad 55 let, 
studium je tříleté, seznámení s ekonomií, právem, Evropskou 
unií, psychologií, zdravovědou, prací s PC. Ukončení promocí, 
osvědčení o úspěšném absolvování studia. Info: www.ekf.svb.cz/
u3v, tel: 597 322 221, přihlášky do konce srpna.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. 13.–17. 7. a 10.–14. 8. 
Prázdninová intenzivní konverzace, v odpoledních hodi-
nách. 4.–5. 7. a 1.–2. 8. Víkendový intenzivní kurz. 20.–24. 7. 
a 17.–21. 8. Týdenní intenzivní kurz angličtiny v různých úrovních.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
13. 7. 18.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ 

BRUNA GRÖNINGA. Budova Okresní rady 
Junáka, Na Nábřeží 4. Noví zájemci se přihlásí 
na tel.: 732 518 025, 553 734 117. Pořádá 
Kruh přátel Bruno Gröninga, Společenství 
Opava.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
12. 7. 19.00 LETNÍ HUDEBNÍ OPAVA – KONCERT 

KOMORNÍ FILHARMONIE OSTRAVA. Účin-
kují zahraniční sólisté, dirigent Radu Popa 
(Rumunsko). Na programu: Beethoven, 
Mozart, Rossini, Gounod, Mendelshonn-Bar-
tholdi. Pořádá Um. ag. K. Kostera. Kostel sv. 
Václava.

24. 7.  20.00 AKUSTICKÝ KONCERT PETRA KOLÁŘE 
S KAPELOU. Host: Melody Quartett. Nádvoří 
Zámku Hradec nad Moravicí. Pořádá Agentura 
ART.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz
24. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 1. liga
25. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 2. liga
26. 8. 16.00 1. KOLO MBS – 3. liga
27. 8. 16.00 1. KOLO MBS – extraliga
31. 8. 16.00 2. KOLO MBS – 1. liga

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.

22. 8.  9.25 SPORTTOUR – TRIATLON, OPEN – triatlon 
X-terra (22. soutěž). Předpoklad prezentace 
Opava, Stříbrné jezero, u původního bufetu, do 
9.25 h. Bude potvrzeno na www.sporttour.org.

28. 8. 15.25 SPORTTOUR – TENIS – tenis, dvouhra (23. 
soutěž). Předpoklad prezentace kurty Jantar do 
15.25 h, bude potvrzeno na www.sporttour.org. 
Trvání do 29. 8.

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
  3. 7., 10. 7. 16.30–17.25 PÁTEČNÍ ZUMBA – tanec–

zábava–pohyb
22. 8.  9.00–12.00 SEMINÁŘ SE Z. ŠVÍKOVOU 

Z PLZNĚ – bodystyling, bosu, 
dance aerobic

28. 8.  9.00–12.00 SEMINÁŘ S VĚROU MACOŠKO-
VOU – flirt dance se židlí, S-FAC-
TOR, Zumba, pro úplné začáteč-
níky

STUDIO TANYTANY
Sadová 46 (vedle Selika), Opava, tel: 604 214 103, E. Gramba-
lová, www.tanytany.cz
 7., 14., 21., 28. 7. 18.00 FLIRT DANCE
 19.00 BŘIŠNÍ TANCE
 20.00 TRIBAL FUSION
10. 7. 19.00 VYSTOUPENÍ AFRY na téma 

Andělé a démoni, Kartáč
31. 7. 18.00 ŠKOLENÍ LEKTOREK
14. 8.–16. 8.  VÍKEND PRO ŽENU – tanec, aro-

mamasáže, hudba, relaxace

SPORTOVNÍ AKCE
VELKÁ CENA OPAVY V HODU OŠTĚPEM. 59. ročník mužů, 
30. ročník žen, žáci. 15. 7. v 17 h. Program: 17 h 60 m žáci, 
tyč ženy, výška muži, dálka ženy, disk muži; 17.20 h 100 m př. 
ženy; 17.30 h 110 m př. muži, výška ženy, dálka muži; 17.40 
h 100 m ženy, představení závodnic Velké ceny Opavy v oštěpu 
žen; 17.50 h 100 m muži, oštěp ženy; 18 h 800 m ženy, tyč 
muži, koule muži; 18.10 h 1 500 m muži, představení závod-
níků Velké ceny Opavy v oštěpu mužů; 18.20 h 400 m muži, 
oštěp muži, trojskok muži, 18.30 h 400 m ženy, vyhlášení vítězů 
oštěpu žen a prvního bloku disciplín; 18.40 h 200 m ženy, koule 
ženy; 18.50 h 200 m muži, trojskok ženy; 19.30 h vyhlášení 
vítězů oštěpu mužů a druhého bloku disciplín. Pořádá oddíl atle-
tiky TJ Sokol Opava. Tyršův stadion.
VEŘEJNÁ CIVČENÍ TAIČI. V době letních prázdnin každé Út 
v Městských sadech, sraz v 17 h před rest. Na Střelnici. Pro 
všechny, kteří si chtějí zacvičit. Organizuje S. Hendrych a jeho 
žáci. Info: 737 028 423, www.hendrychst.cz.
PO STOPÁCH NEDOBUDOVANÉ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ OPAVA 
– FULNEK. 25. 7., sraz v 8 h na Východním nádraží, odjezd 
směr Studénka, přestup – směr Bílovec, přestup – směr Luka-
vec, cíl pochodu: Fulnek. Akce se koná za každého počasí. 
Pořádá Sportovní klub KČT ZdP Elán Opava.
RELAXAČNÍ CENTRUM MANDALA, Vrchní 30, Kateřinky, tel.: 
776 102 332, www.reiki-opava.cz. Zdravotní cvičení pro veřej-
nost: 1. 7. – 20. 9. Po: 16.30–17 h – výuka orientálních tanců 
– BELLY DANCE, 17.05–18 h – Bodystyling, 18.05–19 h – Pila-
tes, 19.05–20 h – Jóga, St: 18.05–19 h – Pilates, 19.05–20 h 
– Frekvence světla – cvičení na zvýšení fyzických vibrací a vi-
brací aury. Možnost objednávek na výklad karet, léčení pomocí 
metody SRT atd. 
HERNA SQUASH, BADMINTON A CVIČENÍ, Příčná 10, Kate-
řinky, tel.: 774 854 445, vjaglarz@seznam.cz, www.msport.cz. 
Vyplétání všech druhů raket, 2x squash, 1x badminton, stolní 
tenis, kondiční cvičení, břišní a netradiční tance, prodej, servis, 
půjčovna kolečkových bruslí, bar pro cca 30 osob. Přes léto ote-
vřeno: 15–22 h, jinak tel. domluva.
DRAPS SPORT CENTRUM A SPORT BAR OPAVA, Provaz-
nická 5 (areál bývalé Opavie), tel.: 776 522 883, sportcent-
rum@draps.cz. 3x squash, 2x badminton, stolní tenis, bar s po-
sezením 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:
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Stromová
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Vážení čtenáři, naše soutěžní prázdninová křížovka vám 
nabídne tip na výlet a v sudoku se podíváme do historie Opav-
ska. Tři vylosovaní výherci od nás získají dámské či pánské 
tričko s logem statutárního města Opavy. Správné znění tajenky 
křížovky můžete tentokrát zasílat až do 1. srpna, a to 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 prázdninové křížovce: Cílem dnešního nenáročného 
výletu je objekt, který sice nenajdete na turistické mapě, ale 
určitě stojí za vyhledání a prohlídku. Jedná se o …(tajenka). 
Tvrziště leží na mírném návrší v lese u jižního okraje vsi, je 
obehnáno poměrně dobře zachovalým a nezvykle hlubokým 
dvojitým příkopem a mohutným valem. Ve vlastním tvrzišti 
jsou jen prohlubně po dřevěných stavbách. Bližší podrobnosti 
o době vzniku a majitelích nejsou známy. Výlet je vhodný jako 
cyklistický výšlap anebo kombinace cesty vlakem z Opavy do 
Dolního Benešova a dále 6 km pěšky severovýchodním směrem 
na Píšť. Na okraji cílové osady se dáme doleva cestou k lesu 
a hledaný objekt je nedaleko od této cesty vpravo ukryt v lese.

Text k sudoku s tajenkou: Jihozápadně od Opavy na východ-
ním okraji stejnojmenné obce se nachází pohledný …(tajenka). 
Objekt byl postaven v pozdně barokním slohu na počátku 18. 
století Františkem Filipem z Hodic, empírová přestavba proběhla 
v letech 1810–1814. Jednopatrová budova nepravidelného 
obdélného půdorysu má mansardovou střechu, válcovou scho-
dišťovou věž a průčelí členěné pilastry. Součástí areálu je park 
s řadou velmi vzácných dřevin. Dnes slouží školským účelům.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval 
číslice 1 až 9. Tajenku ve středním řádku odhalíme tak, že za 
čísla 1, 2, … 9 dosadíme písmena: E, M, Z, M, Á, Č, L, K, E.

Správné znění tajenky červnové křížovky zní: Prosím, jmenuje 
se: Červená Karotka. Dámské či pánské tričko s logem statu-
tárního města Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzvednout 
tito výherci: Jiřina Veselá, Opava 1; Petr Cuc, Opava 1; Anto-
nín Dedek, Opava-Komárov. Řešení červnového hláskového 
sudoku s tajenkou je: POLANČICE.

3 2

4 8 9

8 4 3 6

9 4 5 8 2

2 8 6 1 3

3 6 5 1

3 9 8

4 5

Křížovka, sudoku
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Městský Den dětí navštívilo 
několik tisíc návštěvníků
Na začátku června ožily městské parky desítkami různých 
her a atrakcí. Dvoudenní oslava Dne dětí přilákala něko-
lik tisíc návštěvníků, kteří si pochvalovali pestrou nabídku. 
V Městských sadech se děti mohly projet na kajacích a raf-
tech, viděly ukázky armádního bojového výcviku či poli-
cejních psovodů, zásah hasičů při automobilové nehodě. 
V parcích u centra města byly připraveny nejrůznější 
pohádkové hry, lanové dráhy, nafukovací skluzavky a tram-
políny či malý trénink v judu. Akci připravilo statutární 

město Opava ve spolupráci s Armádou ČR, Českým červe-
ným křížem, EUROTOPIÍ Opava o.p.s., Záchranným útva-
rem HZS ČR Hlučín, Hasičským záchranným sborem Morav-
skoslezského kraje, Knihovnou P. Bezruče, Městskou policií 
Opava, Policií ČR, RMS – Moto, SEV Arekou ZO ČSOP, Slez-
skou univerzitou v Opavě, Slezským divadlem Opava, Slez-
ským zemským muzeem, Střediskem integrace menšin 
Opava, Střediskem volného času Opava, ZP MVČR a Tech-
nickými službami Opava s.r.o.
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Opavský basketbalový klub 
dosáhl dalšího klubového 

milníku: v nadcházející sezoně 
bude mít své zástupce ve dvou 
nejvyšších českých ligových 
soutěžích. 

Druhou velkou klubovou událostí 
je konec hráčské kariéry vynikají-
cího reprezentačního rozehrávače 
a dlouholeté opavské opory Petra 
Czudka. Právě on povede v nové 
sezoně nováčka první ligy – opav-
ský B tým.

„A s hraním je konec! Toto, pro mne 
těžké, rozhodnutí ve mně dozrálo po 
skončení sezony. Skončil jsem, dokud 
ještě držím pohromadě, a to se kaž-
dému nepodaří. Vedení BK Opava mi 
nabídlo, abych dále pracoval v klubu 
s mládeží a stal se hlavním trenérem 
B týmu, který postoupil do 1. ligy. 
Navíc rozjíždíme nový projekt rozvoje 
basketbalu na základních školách, 
na kterém se chci podílet,” říká Petr 
Czudek. „Dále by mělo dojít k pro-
pojení dorostenců U 18 a mužů A i B 
týmů. Plánů je hodně, navíc se nám 

narodila dcera Ema a končím v Olo-
mouci studium trenérské licence „A”. 
Začínám trenérskou kariéru a dou-
fám, že mne stejně uspokojí jako ta 
hráčská,” pokračuje.

O slušných výkonech opavského 
A mužstva, které v právě skončené 
sezoně skončilo sedmé, svědčí čtyři 
reprezentační pozvánky pro hráče. 
„Můžeme být spokojeni, odehráli 
jsme to s hráči, kteří jsou v podstatě 
až na jednu výjimku z našeho kraje, 
což také svědčí o tom, že se tady 
basketbal drží,” naznačil trenér David 
Klapetek, na čem si klub zakládá. 
Kouč se těší na trenérskou spolupráci 
se svým dlouholetým bývalým spolu-
hráčem Petrem Czudkem. „Je to fajn, 
protože on ten basketbal hrál dlouho 
a určitě bude pro mužstvo přínosem. 
Navíc máme k basketbalu stejný pří-
stup, takže se budeme vzájemně 
doplňovat,” uvedl.

Opavský klub začal v květnu projekt, 
jehož cílem je přivést do klubu co nej-
více mladých talentů. Několik hráčů 
a trenér David Klapetek navštívili šest 
základních škol, kde si s dětmi zatré-
novali a zjišťovali, jaký je jejich zájem 
o basketbal. Na vybraných školách 
pak po prázdninách vzniknou basket-
balové kroužky, na jejichž vedení se 
budou podílet i samotní hráči.

inzerce

Opavský basketbal bude
v obou nejvyšších soutěžích
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BK Opava B. Foto: Ondřej Ludvík


