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Diskusní pořad v KUPE
Opava – Smysl utrpení, bolesti a smrti. Diskusní
pořad na poněkud chmurné téma bude hostit
v pondělí 23. dubna od 18 hodin galerie KUPE ve
Vodárenské věži. V diskusi, moderované Jiřím Si-
ostrzonkem, vystoupí Naděžda Špatenková
z Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Marta Kolaříková z Fakulty veřejných
politik Slezské univerzity, předseda Rady Charity
Ivo Mludek a Miloš Svoboda z Asociace rodičů dětí
s DMO. Akci pořádají KUPE, Charita Opava, Fakulta
veřejných politik a Institut tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univer-
zity. (jih)
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ce Bazar přilákal stovky zájemců
Fashion-cafe-music
bazar uspořádala mi-
nulý víkend Základní
škola Labyrint.

MILAN FREIBERG

Opava – Hlavním cílem
dobročinného bazaru, který
uspořádali rodiče, děti
a průvodci Základní školy
Labyrint ze Lhoty, byla pod-
pora školy a také zapojení
dětí do příběhů obnošených
věcí. Fashion-cafe-music ba-
zar se uskutečnil za dohledu
manažerky charitativních
obchodů Moment v Ostravě
Natálie Bernard, osobnosti
nad jiné zkušené a povolané.
Akce byla součástí projektu
Příběh jednoho trička, ve
kterém se mohly děti zabý-
vat například životním cyk-
lem oblečení a jeho vlivem
na planetu. Již od sobotní
10. hodiny, kdy se bazar ot-
víral, proudily do prostor
nad výtvarným centrem
Optys desítky návštěvníků.
Pokud jste si zrovna nevybí-
rali oblečení, mohli jste si
sednout s kávou a zákuskem
do sousední Myslivny anebo
si zajít na občerstvení přímo

v prostorách bazaru. Plenty,
za kterými se oblečení
zkoušelo, byly doslova v ob-
ležení. Natálie Bernard ne-
skrývala nadšení velkou
účastí lidí. „Počasí nám hrálo
do karet. Mohli jsme jít
i ven, což přilákalo další lidi,
takže za mě to bylo super,“
uvedla. Zdárný průběh akce
zajišťovala bezmála dvacítka
dětí a stejný počet dospě-
lých. Děti doslova kmitaly
a zboží průběžně doplňovaly.
Jednou z dobrovolnic byla

i Renáta Kotůlková. „Na ba-
zaru mě překvapilo, že letos
bylo hned od začátku hodně
lidí, a to i úplně cizích,“
uvedla Renáta Kotůlková
s tím, že od začátku ji zají-
maly i akce, které bazaru
předcházely. „Zaujal mě na-
příklad workshop o tzv. slow
fashion neboli pomalé módě
a rozhodla jsem se jít i na
nedávné promítání filmu,“
uvedla.
O tom, že má bazar velký

úspěch, svědčily i dotazy

návštěvníků, zda se za týden
bude akce opakovat. Spoko-
jenost netajila ani Veronika
Frélichová. „Už mám jednu
sukni, ale určitě si pořídím
něco dalšího. Oblečení je tu
hodně, pořád se doplňuje,
takže se tu vyplatí být až do
konce. Jen jsem očekávala, že
tu třeba najdu i hudební
nástroje,“ poznamenala.
S výsledky bazaru byla spo-
kojena i hlavní pořadatelka
bazaru Kateřina Rybářová.
„Byli jsme výsledkem dojati.
Myslím, že přínosem bylo
hlavně to, že u toho od za-
čátku do konce byly děti.
Podílely se i na přípravě
i oceňování zboží,“ uvedla
s tím, že děti byly velice
nadšené a motivované. Jak
dále zmínila, na projektu
byly krásné i příběhy jed-
notlivých věcí. „Měla jsem
možnost je pozorovat od
okamžiku, kdy je bývalí ma-
jitelé odložili do prodeje.
Bavilo mě sledovat ty šťast-
né nové majitele, kterým se
ty ,nechtěné věci´podařilo
ulovit a odnést si je domů,“
dodala. Bazar nakonec vy-
nesl celkem 92 171 korun,
které budou použity na
podporu rozvoje školy Laby-
rint ve Lhotě.

PLNOhlásil bazar hned po otevření hlavní místnosti s oblečením
nad centrem Optys. Foto: Deník/Milan Freiberg

Dnes večer má na ČT 2 premiéru
dokument Banik!!!

Ostrava – Fanoušci ostravského Baníku dnes večer
zasednou k televizním obrazovkám. Česká televize
od 20.55 hodin uvede na programu ČT 2 dokument
Banik!!! Tři tisícovky příznivců vidělo dokument
už na slavnostních předpremiérách v Multifunkční
aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice (2. března), kde
Deník vyhlásil i nejlepší jedenáctku historie klubu.
Ve snímku, za nímž stojí kreativní producent
Marcel Nevín, dramaturg Marek Dohnal a režisér
Roman Motyčka, o osudech klubu vypráví sami
hráči, trenéři nebo funkcionáři. „Dokument se ne-
zabývá čistě sportovním klubem Baníku, není to
sportovní kronika, kde by se popisovaly jenom
slavné a neslavné zápasy a historické postavy. Je to
spíš dokument o jedné ze stránek dějin Ostravy. Je
o tom, jak se tady žilo a jak nás a naše předky
u toho provázel jejich Baník, předtím SK Slezská,“
říká ředitel ostravského televizního studia Tomáš
Šiřina. (au)

Nezletilí si víkend zpestřili
alkoholem

Třinec – Při víkendové akci strážníků Městské po-
licie v Třinci zaměřené na konzumaci alkoholu
mladistvými byli v místní provozovně zjištěni tři
mladiství, u kterých bylo orientační dechovou
zkouškou prokázáno pití alkoholu. Alkoholický ná-
poj jim podle jejich sdělení prodala v provozovně
číšnice. Ta však uvedla, že mladíkům žádný alkohol
neprodala. Podezření z přestupkového jednání bu-
de oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Ne-
zletilí byli na místě předáni rodičům a následně
strážníky poučeni, že o záležitosti bude informován
odbor sociálních věcí městského úřadu. (kub)

www.facebook.com/msdenik.cz

Násilník sekerou sekl muže do zad,
napadený musel do nemocnice

PETR DUŠEK

Litultovice – K útoku došlo
v jednom rodinném domě
okolo půl osmé večer. Muž,
z něhož se později vyklubal
útočník, tam popíjel alkohol
za přítomnosti své osma-
dvacetileté manželky. Dvo-
jice se dostala do sporu
a agresor rozbil skleněnou
výplň dveří. Později shazo-

val i další věci z přilehlých
poliček. V bytě byly také
dvě další ženy, které dostaly
strach, a jedna z nich se
rozhodla přivolat svého
devětatřicetiletého manže-
la.
„Skupina se přesunula na

zahradu, kde se příchozí
muž pokusil zasáhnout.
Útočník ovšem uchopil do
rukou sekeru a následná

rána sjela poškozenému po
ruce a zasáhla ho do zad,“
komentoval tiskový mluvčí
opavské policie René Čer-
nohorský s tím, že rána byla
hluboká zhruba pět centi-
metrů. Napadenému však
nehrozilo nejhorší.
„Ve večerních hodinách

jsme ošetřovali devětatřice-
tiletého muže. Byl při vědo-
mí a utrpěl sečné poranění
zad. Lékaři ho ošetřili a ná-
sledoval převoz na Chirur-
gické oddělení Slezské ne-
mocnice,“ vysvětloval tisko-
vý mluvčí krajských zá-
chranářů Lukáš Humpl.
Útočník byl ihned po na-

padení zadržen a putoval do

policejní cely. „Dotyčný čelí
obvinění pro pokus těžkého
ublížení na zdraví. Celá zá-
ležitost je momentálně
v šetření,“ pokračoval René
Černohorský.
Během posledního Veli-

konočního pondělí přitom
nešlo o jediný podobný in-
cident. Sedmadvacetiletá
cizinka v jednom z bytů
v Olomoucké ulici v Opavě
jenom o dvě hodiny dříve
v opilosti bodla do hrudníku
o rok mladšího muže. Také
on nebyl v přímém ohrože-
ní života a musel být
transportován na chirurgic-
ké oddělení Slezské nemoc-
nice.

Naší redakci se s odstupemčasupovedlo
zjistit, že seVelikonoční pondělí
v Litultovicích proměnilo v drama.Opilý
třicetiletý agresor vzal do rukou sekeru
apustil se do odevět let staršíhomuže.

Společnost OP KONTROL spol. s r.o., 
se sídlem v Opavě, Těšínská 2868/37A, 
p ř i j m e do pracovního poměru:

KONTROLNÍHO TECHNIKA STK

Požadujeme:
•  ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdě-

lání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství 
nejméně 2 roky nebo ukončené střední vzdělání s výučním 
listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi 
v autoopravárenství nejméně 6 let

•  bezúhonnost
•  řidičský průkaz sk. C

Nabízíme: 
•  stabilitu a jistotu v zaměstnání
•  dobré fi nanční podmínky 
•  týden dovolené navíc a další benefi ty

Nástup možný ihned.

Pokud vás výše uvedená nabídka oslovila, zašlete svůj životopis 
na adresu společnosti nebo na e-mail: stk.vavra@tqm.cz.
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Obchodní dů m Breda byl postaven v  letech 1928 a  1929 v  centru 
mě sta Opavy a  je veden jako chráně ná kulturní památka. Objekt 
se nachází v centru mě sta Opavy na rohu ulic Pivovarská a Námě s-
tí republiky. V  souč asnosti je však již př ibližne 10 let nevyužívaný. 
Nemovitá vě c je zapsaná na  LV č . 227 k. ú. Opava-mě sto. Celková 
užitná plocha stavby č iní 10 626 m2. Z toho užitná plocha obchodů  
č iní 6 629 m2, kancelář í 588 m2, skladování 809 m2, zázemí vč etne 
sociálního zař ízení 2  600 m2. Celková užitná plocha pronajmutel-
ných prostorů  č iní 8  026  m2. Tržní hodnota dle znaleckého po-

sudku 55  617  000  Kč. Veškeré informace o  podmínkách účasti 
ve  výběrovém řízení, jeho průběhu, včetně informačního memo-
randa, je možno získat v  kanceláři insolvenčního správce na  adre-
se Trojanova 18, Praha 2-Nové Město, PSČ 120 00, tel: 224 253 224, 
Mail: s ekretariat@ak-cupka.cz,

JUDr. Josef Cupka, advokát, 

se sídlem Trojanova 18, 120 00  Praha 2, IČ O: 14897857,
jako konkurzní správce dlužníka Breda  Holding a.s. 

č.j. 2 K 29/2005

vyhlašuje

Výběrové řízení na prodej víceúčelové 

obchodní budovy „BREDA v Opavě“, 

která je zapsaná do konkurzní podstaty dlužníka. 


