
Program finále kategorie CD

středa 10. května 2017
14.00 – 19:00 individuální příjezd do Parkhotelu, ubytování

19:00 večeře na hotelu
20:30 odjezd autobusem na pozorovací kolo (jen za jasného počasí,

jinak pobyt na hotelu)
23:45 návrat autobusem na hotel (za jasného počasí)

čtvrtek 11. května 2017
07:00 – 08:00 snídaně na hotelu

08:00 odjezd autobusem na FPF SU
08:30 – 12:30 zahájení, řešení teoretického kola (posluchárna B1)

12:30 – 14:00 společný oběd

14:00 – 16:00 řešení praktického kola (posluchárna B1)
16:30 – 18:00 návštěva výstavy v Obecním domě

(OKO http://cestamesta.cz/)

18:30 – 20:00 večeře v Gastrocentru
20:00 odjezd autobusem na hotel a pak na pozorovací kolo (jen za jasného počasí a pokud

neproběhlo pozorování první večer, jinak odjezd na hotel)
23:45 návrat autobusem na hotel (za jasného počasí)

pátek 12. května 2017
07:00 – 08:00 snídaně na hotelu

08:00 odjezd autobusem na FPF SU
08:30 – 11:30 zahájení, řešení datové analýzy (posluchárna B1)

11:30 – 12:30 společný oběd

12:30 – 13:45 prohlídka centra města a modelu Sluneční soustavy
13:45 – 14:15 vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení, odjezd
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Praktické informace

Doprava do Opavy
Vlakem – nejlepší spojení je po hlavní trati do stanice Ostrava Svinov a pak navazujícími spoji
do stanice Opava východ. Z Prahy jede odpoledne i jeden přímý vlak až do Opavy, viz také http:
//jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Autobusem – viz http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Autem – nejlépe po dálnici na Ostravu, exit na Fulnek, pak přes Hradec nad Moravicí do Opavy

Doprava v Opavě
Veřejná doprava v Opavě je zajišťována trolejbusy a autobusy, jízdné se platí hotově ve voze a
automat u řidiče nevrací drobné. Pokud přijedete vlakem, pak k hotelu jede autobus 218, ale nejezdí
často. Další kombinovaná spojení a ceník je možné vyhledat zde http://www.mdpo.cz/, zastávka
nejblíže Parkhotelu se jmenuje Městské sady. Hotel je umístěn v masivní levé tribuně sportovního
stadionu, asi 200 metrů od této zastávky.
Taxi – doporučujeme tuto firmu http://www.taxialtopava.cz/o-nas.html, ověřená cena je do 80
Kč za cestu z nádraží Opava východ k Parkhotelu.

Kontakt a ubytování
Kontaktní telefon: +420 734 268 124
Kontaktní e-mail: tomas.graf@fpf.slu.cz
Stránky FPF SU Opava: http://www.slu.cz/fpf/cz/
Parkhotel Opava – http://www.parkhotelopava.cz/ubytovani_opava.php
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Mapky
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Tipy na poznávání Opavy a Slezska
Slezské zemské muzeum (http://www.szm.cz/)
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem
sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám
umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severový-
chodní Moravy. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České
republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400
000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem u nás.

Slezské divadlo (http://www.divadlo-opava.cz/)
Počátky divadelnictví se v Opavě datují již do let 1745 až 1750. Město
Opava si později postavilo samostatnou divadelní budovu. Základní ká-
men Zemského divadla v Opavě byl položen 1. května 1804 a 1. října
1805 se hrálo zahajovací představení. Poslední rekonstrukce byla ukon-
čena v září 1992. Celkový náklad činil téměř 150 mil. Kč. V současné
době má Slezské divadlo Opava dva soubory – činoherní a operní.

Slezská univerzita (http://www.slu.cz/slu/cz/)
Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která
po roce 1989 vznikla na „zelené louce“, bez možnosti navázat na exis-
tenci nějaké jiné předcházející fakulty.
Nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne
17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9.
července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se
sídlem v Opavě.

Zámek Hradec nad Moravicí (http://www.zamek-hradec.cz/)
V období 1778 až 1945 drželo Hradec šest generací pruského knížecího
rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu. Požár v roce 1796 podní-
til úpravu zámku, koncipovanou krnovským stavitelem Janem Mihat-
schem. Přes menší následné úpravy v duchu dobového historizmu si
rezidence elitního aristokratického rodu regionu svůj klasicistní vzhled
uchovala dodnes. V 19. století byl založen 60-ti hektarový přírodně –
krajinářský park výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně. V le-
tech1874 až 1891 vedli stavitelé A. Langer a F. Händel přístavbu tzv.
Červeného zámku s hradební zdí a Bílou věží. Architektonicky atrak-
tivní komplex inspirovaný režnými hrady německého středověku zahr-
nul mj. nezbytnou konírnu s kočárovnou.

← Beskydy – informace a tipy na vý-
lety na stránkách Beskydského infor-
mačního centra:
http://www.beskydy-info.cz/
→ Jeseníky – informace a tipy na vý-
lety na portálu
http://www.jeseniky.net/
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