
Opava na historických 
pohlednicích

Historická pohlednice jako významné a oblíbe-
né médium 19. a 20. století. To bude hlavním 

tématem akce připravované Opavskou kulturní organizací.
Opava na historických pohlednicích se představí v Sále purk-

mistrů Obecního domu v pondělí 26. května od 16.30 hodin. 
Na návštěvníky čeká prezentace pohlednic ze sbírky opavské-
ho sběratele Františka Šenka, která bude doplněna komentá-
řem Petry Kaniové, jež upozorní na změny v architektuře Opa-
vy a proměny jednotlivých vybraných míst. Tato akce je první 
vlaštovkou v této oblasti. Realizována byla na popud a ve spo-
lupráci s vlastivědnou a vzdělávací společností STOPA.  (pet)

Hudba staré Anglie a Francie
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj 
se představí také v Hradci nad Moravicí.

V pátek 23. května se od 19 hodin ve Velké dvoraně zámku 
rozehraje Hudba staré Anglie a Francie. Vstupenky na koncert 
letošního 39. ročníku festivalu získáte přímo na pokladně hra-
deckého zámku.  (pet)

Circus Ponorka v Budišově
Do Klubu Šatlava v Budišově nad Budi-
šovkou dorazí v pátek 23. května Circus 

Ponorka čili vynikající hudebník Jan Ponocný.
Tento muzikant s více než 20letou profesionální zkušeností 

přijede do Budišova, aby zde ukázal, jak vypadá pořádná one 
man show s akustickou kytarou.  Avšak nenechejte se mýlit. 
Chybět v jeho jednočlenné kapele nebude ani bicí, basa, a do-
konce pěvecký sbor. Ponocný se podílel na několika desítkách 
CD, živě vystupoval dlouhou dobu například s Ivanem Hla-
sem nebo s Annou K., v polovině devadesátých let založil sku-
pinu Circus Praha, ve které zpíval americký zpěvák Bradley J. 
Stratton. V současné době se plně ponořil do svého unikátního 
Circusu Ponorka, kromě toho si však nenechá ujít vystoupení 
třeba s Mekym Žbirkou, Ivanem Králem nebo Václavem Koub-
kem. České veřejnosti je znám také autorstvím hudby k celove-
černímu filmu režisérky Alice Nellis Mamas a Papas, který byl 
nominován na Českého lva za hudbu, ke komedii Perfect Days 
(opět režie Alice Nellis) a k snímku Vaterland s Karlem Rode-
nem v hlavní roli. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné na něj 
činí rovnou stovku.  (pet)

Na Rockfest do Kobeřic
Tradiční hudební akci, v rámci které 
se představí kobeřické kapely, pořádají 

místní hasiči. 
Hasičský Rockfest 2014 se uskuteční v areálu Hasičského 

domu v pátek 23. května. Vstupenka v hodnotě 50 korun je pří-
slibem, že návštěvník vyslechne hudební produkci kapel Yes-
terdays, CheckFly, Senil Normal Band a ClunCer. Začátek akce 
je naplánován na půl osmou.  (žur)
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Děti z Opavska zabo-
dovaly ve 42. ročníku 

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Li-
dice 2014. Neztratily se v konkurenci tak-
řka 28 tisíc prací zaslaných ze 77 zemí ce-
lého světa. 

Ze všech došlých materiálů odborná po-
rota ocenila celkem 1 516 exponátů a udě-
lila 200 medailí. V České republice pak 
bylo uděleno ze skoro 5 200 zaslaných pra-
cí 687 ocenění, z toho 66 medailí jednot-
livcům, 28 medailí školám za kolekci a 593 
čestných uznání. Mezi oceněnými dětmi 
jsou jak žáci základních uměleckých škol v 
Opavě, Háji ve Slezsku a Hradce nad Mo-
ravicí, tak i děti z opavské ZŠ T. G. Masary-
ka nebo ZŠ Šrámkova. Individuální medai-
lí se může pochlubit třeba Tomáš Chytil, 
Jan Brablec a Kateřina Kramná ze ZUŠ V. 
Vančury, Dušan Ondrejka ze ZUŠ Hradec 
nad Moravicí nebo Barbora Macháčková a 

Nikol Ausficírová ze ZŠ Šrámkova Opava. 
Jednou z medailistek je také 12letá Niko-
la Gilíková ze 7. A ZŠ T. G. Masaryka. Ta 
získala ocenění v kategorii Grafika. „Jako 
techniku jsme zvolili monotyp a zaměřili 
jsme se na makrosvět přírodnin. Nikola si 
pak vybrala konkrétně kiwi a jeho průřez,“ 
přiblížila Taťána Břečková, Nikolina učitel-
ka výtvarné výchovy.

Ve středu 28. května se pak uskuteční v 
Lidické galerii v Lidicích vernisáž této vý-
stavy, a to za účasti mnoha velvyslanců a 
politických i kulturních osobností ČR. Vý-
stava zde bude k vidění od 29. května do 
31. října, po jejím skončení bude instalová-
na v ZUŠ Most a na dalších místech u nás 
i zahraničí. 

Tato výtvarná soutěž je určena pro zá-
jemce od 4 do 16 let, kteří navštěvují všech-
ny typy škol a organizací pracujících s dět-
mi, a patří mezi 4 největší dětské výtvarné 

soutěže na světě. Letošní téma znělo Ro-
dinné zemědělství aneb Naše zahrádka 
a pole. Práce zpracovávaly podtémata v 
mnoha zajímavých variantách, děti vyu-
žívaly náměty inspirované chovem domá-
cích zvířat, pěstováním užitkových plodin 
i okrasných a léčivých rostlin, jejich zpra-
cování a uchovávání, nechyběly obráz-
ky škůdců či různě ztvárněné zemědělské 
stroje a nářadí. Mohly si přitom zvolit tech-
niku malby a kresby, grafiky, fotografie, ke-
ramiky nebo kombinované techniky (kov, 
keramika, dřevo apod.). 

Kromě samotné soutěže byla vyhlášena 
také soutěž Dětská cena. Na největším dět-
ském webu Alík.cz jsou umístěny fotogra-
fie vítězných prací všech medailistů, kteří 
získali v letošním ročníku výstavy indivi-
duální medaili. Hlasovat můžete na do 27. 
května a přitom můžete vyhrát některou z 
věcných cen.  (pet)

Kulturní dům Na 
Rybníčku se vlnil 

v rytmu romských melodií, stej-
ně jako obdivoval orientální a 
standardní tance. Minulý čtvr-
tek se zde totiž konala přehlíd-
ka tanečních souborů romských 
dětí a mládeže. 

Na přehlídce se prezentova-
li tanečníci všech tanečních sty-
lů při nízkoprahových zařízeních, 
základních školách, družinách i 
v zájmových kroužcích. Letos se 
jí zúčastnilo 15 souborů, vystu-
povalo tak na 160 dětí z různých 
koutů Moravskoslezského kraje. 
Jednalo se přitom o šestý ročník 
a pořadatelem byla EUROTO-
PIA Opava. I ona zde měla své-
ho zástupce, který tuto opavskou 
nestátní neziskovou organizaci 
reprezentuje na nejrůznějších ve-
řejných akcích - taneční kroužek 
romských tanců Bachtale Čha-
vore. Nové kostýmy, které byly 
představeny právě na čtvrteč-
ní přehlídce, byly pořízeny díky 
Nadaci Telefónica a jejímu pro-
jektu Thing Big, jež podpořil eu-

rotopácký projekt Tancem k to-
leranci. „Hlavním cílem našeho 
projektu je nejen zlepšení pově-
domí o romské kultuře jako tako-
vé, ale chceme také přilákat nové 
děti, které by s námi chtěly tan-
čit, a využít tak svůj volný čas k 
něčemu prospěšnému, zábavné-
mu a smysluplnému. Doufáme, 
že nové taneční kostýmy podpoří 
a namotivují naše malé taneční-
ky k získání sebevědomí, odvahy 
a větší chuti k tanci i veřejnému 
vystupování,“ vyjádřila se Marie 
Stuchlíková z EUROTOPIE. 

Za zrodem této akce stála myš-
lenka uspořádat regionální pře-
hlídku v rámci MSK, které by se 
zúčastnily taneční soubory rom-
ských dětí a mládeže zaměřené 
jak na tradiční romské tance, tak 
na moderní taneční styly. Sna-
hou EUROTOPIE bylo umož-
nit těmto souborům prezentovat 
se, zviditelnit a současně předsta-
vit i činnost jejich zařízení a dě-
tem dát možnost zažít si úspěch, 
vystoupit a předvést se před veřej-
ností.  (pet)

Ve víru romských rytmůVe víru romských rytmů

Na přehlídce se v nových kostýmech předvedl taneční 
soubor Bachtale Čhavore, který působí při EUROTOPII 
Opava. Foto: Michal Berger

Návštěvníky vernisá-
že vítali vojáci oděni do 

dobových uniforem. 
 Foto: Petra Trombalová

Návště
že vítal

dobovýc
 Foto:

Čs. legie obsadily Obecní dům
Zdeněk Jirásek, celou vernisáží pak 
provázela organizátorka expozice 
Kateřina Vojkůvková. A když OKO 
slibovalo, že slavnostní uvedení 
bude také hudebním zážitkem, vů-
bec nelhalo. Předvedeny totiž byly 
vůbec poprvé skladby z pozůstalosti 
legionáře, poslance a novináře Joži 
Davida, významné postavy našich 
dějin, které je v Opavě věnována v 
rámci legionářské problematiky sa-
mostatná sekce. Tu reprezentuje 
pracovna Joži Davida, v níž může-
me na stole spatřit výtisk časopisu 
slezského lidu Bezručův kraj, pově-
šenou uniformu nebo třeba odlože-
né noviny Lidová demokracie. Po-
koj je pak obklopen nejrůznějšími 
předměty, jako jsou medaile, řády, 
fotografie, ale k vidění je také napří-
klad Davidova tužka či perořízek. 
Veškeré materiály jsou přitom au-
tentické, jsou totiž zapůjčeny přímo 
od rodiny J. Davida. Tu na vernisáži 
zastupoval Davidův vnuk. 

Putovní výstava, která nese jmé-
no Československé legie v Rusku 
1914 - 1919, připomíná 100 let od 

začátku 1. světové války a přibližu-
je na mnoha obrazových i texto-
vých materiálech souvislosti s pů-
sobením legionářů v Rusku, stejně 
jako jejich roli při vzniku samostat-
ného československého státu. Na 
chronologicky umístěných pane-
lech se tak návštěvníci mohou do-
zvědět podrobnosti a zajímavosti 
například o bitvě u Zborova, odbo-
ji v Rusku, operaci na Severoural-
ské frontě, ústupu z Povolží nebo 
o pobytu v Pinských bažinách. Ne-
chybí ani představení hlavních po-
litických a vojenských osobností čs. 
vojska na Rusi. Vše je pak doplněno 
takovými exponáty, jako jsou zbra-
ně či uniformy. 

Pomyslnou třešinkou na dor-
tu je tzv. opavská síň slávy. Na tom-
to pietním místě se můžete sezná-
mit s těmi legionáři z různých koutů 
Opavy, kteří se také zapojili do bojů 
za vznik samostatné republiky. 

Výstavu, ke které je připraven bo-
hatý doprovodný program, bude 
možno zhlédnout do 29. června. 
 (pet)

Českoslo-
venské le-

gie hrály hlavní úlohu 
ve zbrusu nové výstavě, 

kterou ve čtvrtek 
odpoledne uvedla 
Opavská kulturní or-
ganizace ve své Expo-

zici Cesta města. Legie 
a také osobnost Joži 

Davida.
„Ač nemusí být čes-

koslovenské legie v Rus-
ku atraktivním tématem 
pro každého, jsem ráda, 
že právě takovou výstavu 
můžeme v Obecním domě 

přivítat,“ nechala se slyšet 
ředitelka OKO Jana Hyna-

rová. Kromě ní si úvodní slo-
vo a také historický exkurz 
do života legionářů vzal na 
starost primátor a historik 

OPAVA

Opaváci úspěšní na výtvarné soutěži

Konvalinková souží Zadražila

Naďa Konvalinková a Jan Zadražil se v úte-
rý 20. května ve Vítkově představí v kome-

dii Sheldon a jeho matka paní Levinová.
Stand up comedy autorského tandemu Sam Bobrick a Ju-

lie Steinová se odehraje od 20 hodin v místním Kulturním 
domě. Jde vlastně o drama v dopisech, protože divadelní hra 
je tvořena sérií dopisů, které si mezi sebou vyměňuje mla-
dý básník a jeho panovačná matka. Oba se přitom snaží po-
chopit svůj komplikovaný vztah. Syn utíká před svou matkou 
do světa, ona však vždy vypátrá jeho adresu. Zklamaný mat-
činým chováním se rozhodne cestovat po Americe a hledat 
smysl života. Také paní Levinová nezahálí. S jedním milen-
cem se odstěhuje do Tibetu, o druhém pak následně zjistí, že 
je transvestita. Lístky na tuto úsměvnou komedii jsou k do-
stání v předprodeji v Informačním centru Vítkov.  (pet)

Naďa Konvalinková a Jan Zadražil se představí v crazy 
komedii Sheldon a jeho matka paní Levinová. Foto: archiv
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