
Rybáři 
z Benešova 
zvou na ples

Rybářský klub Kamenec v 
Dolním Benešově pořádá v 
pátek 17. ledna svůj ples. 

Bohaté občerstvení i nadi-
tá tombola čeká na návštěv-
níky Kulturního domu v Dol-
ním Benešově od 20 hodin. O 
hudbu k tanci i poslechu se 
postará skupina OH Band. Ta 
nejlepší místa v sále si můžete 
zajistit v předprodeji u Roma-
na Dominika na telefonním 
čísle 602 590 208 nebo u Kar-
la Mrkvy na telefonním čísle 
732 156 427. Cena vstupen-
ky zůstává ve stejné výši jako 
v loňském roce, činí 150 ko-
run.  (žur)

Povídání o pejskovi a kočičce
Hradec nad Moravicí zve ty nejmenší občany na 
Povídání o pejskovi a kočičce. 

Divadelní představení z cyklu Pohádková neděle se bude konat v 
neděli 19. ledna v kinosále Národního domu a začínat se bude v 16 
hodin. Zahraje divadlo Sem Tam Fór. Vstupné činí 40 korun.  (pet)

První pomoc při úrazech 
v domácnosti

Klub žen Nové Sedlice pořádá ve 
středu 15. ledna zdravotnickou před-

nášku.
Tématem je První pomoc při úrazech v domácnosti a povyklá-

dat o této problematice přijde do sálu kulturního zařízení obce Irma 
Onderková. Začátek je naplánován na 17.30 hodin.  (pet)

Naomi a malý král
Na vánoční příběh nazvaný Naomi a 
malý král se můžete vydat do Bohu-

slavic.
V pátek 17. ledna ho v místním kostele po mši svaté, tedy v 17 ho-

din, zahraje farní společenství dětí a mládeže Zašová.  (pet)

Vzdělat se v pěstování zeleniny
Pokud jde o pěstování zeleniny, v této pro-
blematice si budete moci doplnit vzdělání 

díky kurzům, které pořádá Sdružení obcí Hlučínska. 
V sobotu 18. ledna se bude mimo jiné přípravě záhonů, pěsteb-

ním postupům i zásadám sklizně a uchovávání zeleniny věnovat lek-
tor Stanislav Kubesa. Prostory pro vzdělávací kurz poskytl Obecní 
úřad Bolatice a je mu vyhrazen čas od 9 do 13 hodin. Prohlubovat 
si schopnosti a dovednosti v péči o zahrádku mohou podnikatelé, 
členové neziskových organizací, zástupci veřejné správy a příspěv-
kových organizací. Přihlášky jsou přijímány na e-mailové adrese 
hlucinsko-zahrada@centrum.cz nebo telefonním čísle 776 602 644. 
 (žur)

Forma bonum fragile est...
Obrazy mladého malíře Michala Georgieva, 
který se věnuje především malbě olejem, bu-

dou od pátku 17. ledna k vidění v Hlučíně. 
Umělecká díla absolventa Fakulty výtvarných umění Vysoké-

ho učení technického v Brně vyzdobí prostory Červeného koste-
la, který se nachází v těsném sousedství autobusového nádraží v 
Hlučíně. Expozice nese latinský název Forma bonum fragile est... 
K jejímu slavnostnímu zahájení v 17 hodin vás srdečně zve Kul-
turní centrum Hlučín. V Červeném kostele budou obrazy k vi-
dění ve středu v čase od 14 do 18 hodin a v neděli od 13 do 16.30 
hodin, a to až do 3. března. Výstava nebude přístupná během 
první neděle v měsíci. Vstupné je stanoveno ve skutečně symbo-
lické výši jedné desetikoruny.  (žur)

Do hospody ve společenském oděvu
Hospoda Na statku ve Štěpánkovi-
cích srdečně zve všechny milovníky 

plesání do svého sálu. 
V něm se bude v pátek 17. ledna od 19 hodin odehrávat Spole-

čenský ples, a to za hudebního doprovodu skupiny Duo-Trio. Vstu-
penku na tuto akci, která zahrnuje také večeři a nápoj na přivítanou, 
pořídíte za 250 korun v předprodeji u Mileny Dostálové. Pro bližší 
informace volejte 724 293 304. První cenou v bohaté tombole je od-
počinkový víkend pro dvě osoby. V rámci doprovodného programu 
se návštěvníci mohou těšit na vystoupení mažoretek Sedmikrásky. 
 (žur)

Austrálie pohledem Petra Božka
Připomenout si zážitky z dovolené na nejsušším 
kontinentu nebo se inspirovat pro tu nadcháze-

jící můžete na akci, kterou pořádá Kulturní centrum Hlučín. 
Besedou s projekcí z cyklu Svět objektivem tentokrát slovem pro-

vede Petr Božek a její účastníci se podívají do Austrálie. Místem ko-
nání besedy je Zámecký televizní klub. Na besedu přicházejte v úte-
rý 21. ledna. Vstup na ni není zpoplatněn.  (žur)
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Jiří Schmitzer už nejednou do-
kázal, jak jsou jeho recitály ob-
líbené a úspěšné.

 Foto: Petr Rumpertesz

Music Club 13 na-
stupuje v novém 

roce se specialitou. Pozvání při-
jal známý český herec a písnič-
kář Jiří Schmitzer, který v so-
botu 18. ledna zpestří hudební 
nabídku klubu o svůj recitál.

Tento člen pražského Studia 
Ypsilon přijede do Třináctky tak 
trochu netradičně neherecky – 
jako písničkář – a předvede zde 
svůj pověstný humorně-pěvecko-
satirický recitál. Na svém kon-
tě má alba humorných skladeb 
jako Recitál, Šílenec, Bouda nebo 
Sbírka kiksů. Zpěvácky se podílel 
také na deskách Bratří Ebenů Já 
na tom dělám a Ebeni v zahradě.

Na filmovém plátně debutoval 
Jiří Schmitzer v sedmdesátých le-
tech, větší role se mu poprvé na-
skytla v roce 1973, kdy ho režisér 
Oldřich Lipský obsadil do kome-

Jiří Schmitzer a jeho recitálJiří Schmitzer a jeho recitál
die Tři chlapi v chalupě. Pak již 
přicházely takové nesmrtelné a 
nezapomenutelné snímky jako 
Marečku, podejte mi pero!, kde 
si zahrál po boku svého otce Jiří-
ho Sováka, Černí baroni, Vesnič-
ko má středisková, Kytice, Postři-
žiny nebo Báječná léta pod psa. 
V roce 1997 získal jako „nejlepší 
herec v hlavní roli“ ve filmu Bu-
merang za roli politického věz-
ně Jardy Svobody ocenění Český 
lev. Věnuje se však také sklada-
telské činnosti, skládal mimo 
jiné hudbu pro divadlo. Pouští se 
i do vod spisovatelských - v roce 
2008 vydal pod názvem Kanimů-
ra ze Šardonu výbor ze známých 
i méně známých textů z divadel-
ních představení, koncertů a stu-
diových nahrávek, na kterém 
však najdeme také básně úplně 
nové, které byly napsány pro toto 
knižní vydání.

Vy si o lístky na recitál v opav-
ské Třináctce můžete zahrát. Sou-
těžní otázka je uvedena na straně 
Opavsko se baví.  (pet)

Dům umění zahájil novou sezonu

V Domě umění proběhly minulý čtvrtek hned čtyři vernisáže.
 Foto: Jana Přikrylová

První letošní výstava byla 
slavnostně otevřena minu-

lý čtvrtek v Domě umění v Opavě. Jak už 
je zvykem, nejedná se pouze o jednu ex-
pozici, ale hned o čtyři. Představují se zde 
na první pohled velmi různorodí umělci: 
výtvarnice Iva Mrázková, fotograf Franti-
šek Drtikol, skupiny malířů a také archi-
tekti.

Vernisáž zahájili studenti Církevní kon-
zervatoře Opava, poté hosty přivítala ře-
ditelka OKO Jana Hynarová a uvedla kro-
mě jiných také primátora Zdeňka Jiráska 
a velvyslankyni Lucemburského velkokní-
žectví  Michèle Pranchère-Tomassini, která 
byla potěšena krásnými prostorami Domu 
umění i množstvím lidí, kteří jeví o výtvar-
né umění zájem.

Po otevření všech výstav se davy lidí roz-
proudily po celém objektu Domu umě-
ní. Velkou pozornost poutaly akty Františ-
ka Drtikola, které vybral Vladimír Birgus a 
které zahrnují jeho tvorbu v letech 1923 – 
1929. Fotografie, jež zachycují ženskou krá-
su, patří k nejobdivovanějším nejen u nás, 
ale také v zahraničí. Návštěvníci je mohou 
vidět až do 23. února. 

Do stejného data mohou zájemci o archi-
tekturu zhlédnout výstavu nazvanou Troj-
hlavý drak, která ukazuje krásu nedávné ar-
chitektury nejen v Opavě, ale také v jiných 
částech Slezska, hlavně v Polsku.

Další expozice, která je instalována v ora-
toři, nese název Umění Osmy. Ukazuje díla 
mladých autorů z dvacátých let minulého 
století, kteří vytvořili volný kroužek. Díla 
lze zhlédnout až do 4. května. 

Otevřena byla také výstava opavské rodač-
ky, akademické malířky Ivy Mrázkové, kte-
rá je nejen laureátkou Ceny Petra Bezruče, 
ale i držitelkou Lucemburského rytířského 

řádu. V rodném městě představuje instala-
ci nazvanou Mosty. Návštěvníky překvapi-
la velkoformátovými akrylovými obrazy na 
vlastnoručně tkaném plátně, které mají spe-
cifický charakter, i rozměrnými plastikami z 
rezavé oceli. Těm autorčina fantazie propůj-
čila výrazné křivky plné nápovědí a skrytých 
otázek. Práci Ivy Mrázkové ocenil při zahá-

jení výstavy jak primátor Jirásek, tak lucem-
burská velvyslankyně, která prohlásila: „Iva 
Mrázková je vaše dítě, ale z poloviny je naše, 
u nás už žije a tvoří pětadvacet let. Společně 
na ni můžeme být hrdi.“ 

Expozice jsou přístupné každý den mimo 
pondělí od deseti do sedmnácti hodin. 

 (jap, mk)
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Nový rok zahajte
archivací toho
starého!

archivní krabice šuplíky
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