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Taneční škola pořádala
celorepublikovou soutěž

PALCE KLÁRY JAROŠOVÉ
PALEC NAHORU
Další úspěch taneční školy Dance4life. Přestože taneční škola pod taktovkou sedmadvacetileté Daniely
Riesové funguje teprve šest let, udělala si ve světě
disco dance velké jméno. Důkazem toho jsou medaile
získané na Dance4life CUPU 2014, který taneční škola
minulý týden pořádala. Za naši redakci jasný palec
nahoru.

Opava se na víkend stala baštou tanečního stylu disco dance a hip hop
KLÁRA JAROŠOVÁ

Opava – Sedmnáct medailí si
může na své konto připsat
opavská
taneční
škola
Dance4life. Ta pořádala o víkendu Dance4life CUP 2014,
kde tanečníci ze slezské metropole opět bodovali.
Celorepubliková soutěž se
uskutečnila pod záštitou
Czech dance organization.
Organizátoři letošnímu klání
dali podtitul Retro párty, takže se vše přizpůsobovalo retro
stylu – hudba, výzdoba i kostýmy porotců a organizátorů.
„Do Opavy se na oba dny sjelo
přes devět set tanečníků, kteří změřili své síly ve čtyřech
věkových kategoriích a osmnácti disciplínách,“ řekla vedoucí opavské taneční školy
Dance4life Daniela Riesová s
tím, že se soutěžilo v sólech,
duetech a malých skupinách.
Soutěž funguje na tom principu, že všichni tanečníci sbírají body. Ti, kteří jich nasbírají nejvíc, pak reprezentují
Českou republiku na Mistrovství Evropy a světa.
Opava opět dokázala, že se
řadí mezi nejúspěšnější kluby
na poli disco dance v republice. Měla největší zastoupení, a
to v celkovém počtu sto tanečníků. Ti získali sedmnáct

PALEC DOLŮ
Opava je nejhorší město v Moravskoslezském kraji, co
se týče zpracování veřejných zakázek. Alespoň to
tvrdí výsledky systému zIndex, který na tomto poli
porovnával města v celé České republice. Opava si z
šedesáti hodnocených měst vysloužila nelichotivé
jednapadesáté místo. Více informací o tomto průzkumu vám přineseme v dalších vydáních Deníku.

Pozor na podvodníky

TANEČNÍ škola Dance4life Opava získala celkem sedmnáct medailí. Foto: Archiv Dance4life
medailových umístění s největším úspěchem dvou třetích míst v malých skupinách
a kategoriích od jedenácti do
patnácti let v Extralize.
Úspěšní však byli v zemské lize, kde jim medaile neunikla v
žádné věkové kategorii ani
disciplíně.
„Organizace soutěže a také
samotný víkend byl opravdu

Stavebce dominovala modř
Opava – Oslavu Mezinárodního dne studentstva pojali
studenti Střední průmyslové
školy stavební Opava jako
Modrý barevný den. „Chtěly
jsme, aby si touto formou uvědomili svou sounáležitost se
studentskou myšlenkou, která má v naší historii významné místo. Zvolily jsme modrou, protože je symbolem naděje,“ vysvětlují záměr organizátorky Klára Hazuchová a
Marcela Hadamčíková. Ves-

tibul školy byl modře vyzdoben a studenti přišli v modrém oblečení. Někteří si dokonce pomalovali na modro i
obličeje. V tomto směru získala pomyslné vítězství třída
2.B. Pozadu však nezůstalo ani
vedení školy, které rovněž
zmodralo. „Nápad se nám líbil
a chtěli jsme v něm naše studenty podpořit. Byla to pro nás
otázka sounáležitosti,“ konstatuje ředitelka školy Karla
Labudová.
(jih)

STUDENTI slavili svůj svátek ve „šmoulí“ modři. Foto: archiv školy

náročný po všech stránkách,
ale stálo to za to. Pevně věřím,
že se všem klubům u nás líbilo
a budou se k nám opět za rok
rádi vracet. Všichni tanečníci
byli skvělí a byla radost sledovat, jak perfektní tanečníky má naše republika,“ řekla
vedoucí Daniela Riesová.
Nelze však usínat na vavřínech. V současnosti se taneč-

níci připravují na další extraligovou soutěž, která se uskuteční na začátku prosince v
Chomutově. Pokud by se na
taneční umění chtěli podívat i
Opavané, mohou přijít 14.
prosince do haly v Mařádkově
ulici, kde Dance4life bude pořádat velkou Vánoční show.
Více informací naleznou zájemci na www.dance4l.cz.

ní oblasti. První jsou služby
pro uchazeče a stávající studenty s různým hendikepem.
Zvláštních služeb využívají
například studenti se zrakovým či sluchovým hendikepem, studenti s postižením
pohybového ústrojí či s různými druhy kombinací fyzických a psychických poruch. Tito studenti využívají
asistenčních služeb, individuálních studijních plánů,
úprav podmínek přijímacího
řízení či značných možností
zapůjčení
kompenzačních
pomůcek, včetně speciálních
software, který je pro ně na
Slezské univerzitě připraven.
„Na této činnosti s námi

odnese. Obě finty už v některých obcích na Opavsku úspěšně vyzkoušel. Druhým podvodníkem je zhruba čtyřicetiletý muž malé postavy, který se
prohlašuje buď za bratra železničáře, nebo za bývalého saniťáka. V prvním případě vyhledává bývalé železničáře a oslovuje je s prosbou o půjčení stovky s tím, že se právě vrací z nemocnice a nutně potřebuje peníze na vlak. Tvrdí jim, že je
bratr strojvedoucího Bednárika. Stejný podvod uplatnil i na
poliklinice, kde byl pro změnu
zase bývalým řidičem sanitky.
Ani on peníze pochopitelně už
nevrací.
(jih)

Germanisty čeká pět minut na jevišti
Opava – Dlouhá noc krátkých textů.Tradiční akce oddělení germanistiky Ústavu
cizích jazyků Slezské univerzity bude mít své jedenácté
pokračování. Setkání studentů, učitelů a všech, které
zajímá německý jazyk, má
neobvyklou náplň. V průběhu večera vystupují jednotliví účastníci s libovolným německým textem, který musí
odprezentovat během pěti
minut. „Právě libovolnost výběru interpretovaného textu
přináší Dlouhé noci krátkých
textů zcela jedinečný půvab,“
konstatuje rakouská lektorka oddělení germanistiky
Christina Breitegger. Na jevišti Klubu Art, kde se akce
uskuteční, tak zazní lyrika,
próza, drama, divadelní scénky i hudební vystoupení. „Věřím, že i v pořadí 11. vydání
Dlouhé noci potvrdí, kolik má
toto setkání příznivců, které
spojuje obdiv a láska k německy psanému textu a projevu,“ dodává Breitegger.
Úspěšná tradice Dlouhých
nocí krátkých textů se začala
psát 14. května 2009 v tehdej-

DLOUHÁ noc krátkých textů se zapsala jako úspěšná akce opavských
germanistů. Foto: Archiv Christiny Breitegger

ším univerzitním klubu Arma Na Rybníčku. Už premiéra setkání, za jehož přípravou

Studentům Slezské univerzity
pomáhá Akademická poradna
Opava – Až čtyři stovky ročně. Tolik zájemců využívá
služeb Akademické poradny
Slezské univerzity (SU) v
Opavě.
Jsou jimi současní i budoucí studenti, absolventi či
studenti se specifickými
vzdělávacími potřebami. Na
tomto specializovaném celouniverzitním pracovišti, jež
se v Opavě nachází v Olbrichově ulici a v Karviné na
Univerzitním náměstí, najdou odborníky, kteří jim pomohou v sociálně – psychologické, speciálně – pedagogické i profesní oblasti. Podle
slov vedoucího této poradny
Petra Rypla se on a jeho kolegové zaměřují na dvě základ-

Opavsko – Regionem se potulují dva podvodníci, lákající z
důvěřivců peníze. Chovatelé
králíků se mohou setkat s přibližně pětatřicetiletým holohlavým člověkem vyšší silnější postavy. Obchází je s tím, že
potřebuje půjčit samce na připuštění a slibuje, že ho majiteli
do týdne vrátí. Zaštiťuje se přitom jménem konkrétního chovatele, a tím působí věrohodně. Zapůjčeného králíka však
už nevrátí. Někdy vyrukuje s
dalším trikem v podobě zájmu
o koupi králíka a používá známý trik s penězi – vysoká bankovka, kterou si údajně musí
jít rozměnit a králíka si přitom

spolupracuje skupina asistentů z řad studentů SU i externích pracovníků. Momentálně máme v terénu deset asistentů, kteří zajišťují
např. doprovod a pomoc s orientací v univerzitních budovách, zápis na přednáškách a
seminářích, zvětšování a
úpravu studijních materiálů,
digitalizaci studijních textů a
přípravu pro braillský tisk a
podobně,“ uvádí Petr Rypl.
Druhou oblastí, jíž se odborníci Akademické poradny věnují, je profesní poradenství a služby. Jinými slovy: pomáhají uchazečům zorientovat se na trhu práce ve
vztahuke zvolenýmoborůma
následné možnosti, jak se

uplatnit. „Spolupracujeme s
renomovanými
zaměstnavateli, oslovujeme významné
pracovní portály. Jejich nabídky pak přeposíláme studentům a absolventům. Organizujeme prezentace a semináře zaměstnavatelů. Letos jsme například na naší
univerzitě
zorganizovali
první Kariérní den, na který
přijelo 35 zástupců špičkových firem z celé republiky,“
uvádí Petr Rypl. Akademická poradna nabízí studentům také sebezkušenostní
výcvik jako jednu z forem
přípravy pro trh práce nebo
semináře zaměřené na nastartování kariéry či podni(azu)
kání.

stáli někdejší rakouská lektorka oddělení germanistiky
Angelika Enne a lektor Tho-

mas Schneider, byla přijata se
značným ohlasem a vedla k
dalšímu propracování večerů, a to jak po stránce obsahové, tak dramaturgické. Postupem času se Dlouhá noc
krátkých textů natrvalo zabydlela v prostředí Klubu Art
Obecního domu v Opavě, dokázala kolem sebe soustředit
také další vysokoškolské a
středoškolské
studentské
tvůrčí aktivity, zejména hudební a výtvarné, a to dokonce mimoopavské, a v neposlední řadě přilákala k účasti
i širší kulturní veřejnost
města. Letos organizátoři navázali spolupráci se studenty
Mendelova gymnázia. „Mým
cílem je, aby setkání zahrnulo více německy mluvících lidí i mimo univerzitu. To je také důvod intenzivní spolupráce s gymnazisty. Chceme
být otevřeni a zveme všechny, které němčina zajímá,“
doplňuje Christina Breitegger. Dlouhá noc krátkých textu se uskuteční ve středu 19.
listopadu v Klubu Art. První
aktéři se na jevišti objeví v
sedm hodin.
(kup)

INZERCE

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
na plný úvazek na pozici

Obsluha CNC
soustružnického centra
a kontrola jakosti.
Nástup možný ihned.
Požadavky:
praxe v požadovaném oboru.
Nabídky zasílat na email:
honza.hrbac@sozap.cz
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