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Kultura v Kravařích je velmi pestrá a bohatá. Město Kravaře má co
nabídnout svým návštěvníkům, kteří zavítají do našeho malebného
městečka.
Janáčkův Máj:
Máj symbolizuje pro
Kravaře jeden z koncertů Mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkova máje. Jsme
potěšeni, že jsme byli vybráni správními
orgány Janáčkova máje mezi města
našeho kraje, která budou
tento významný jarní
hudební svátek klasické
hudby prezentovat.
Město Kravaře pořádá již po několik
let Kravařský Rockfest. Jedná se
o open-air festival rockové hudby, který
probíhá v červnu na kynologickém areálu
v Kravařích. Vidět a slyšet můžete různé
profesionální a amatérské kapely.
Více informací naleznete na tel. čísle:
+ 420 553 671 201, mob.: + 420 605 229 416
nebo na internetových stránkách:
www.kravarskyrockfest.cz
Zahradní slavnost: Akci pořádá Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích. Koná
se druhou červnovou sobotu a má již více jak 5-ti letou tradici. Zúčastňují se jí nejen
klienti domova, ale také rodinní příslušníci klientů a široká veřejnost. S touto slavností
je zároveň spojen den otevřených dveří.
Kontakt:
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře,
příspěvková organizace,
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře.
Tel.: + 420 553 671 186,
e-mail: asistent@dskravare.cz,
www.dskravare.cz

Kutský odpust: Obnoven byl tradiční
srpnový odpust v části Kravaře - Kouty,
který se koná vždy týden před hlavním
kravařským odpustem.

PrajzskA rAYlI: Akci pořádá Motoklub Kravaře pravidelně od června 2003. Střídavě
se startem v Kravařích a Hlučíně. Schází se zde nejen kravařští a hlučínští veteráni, ale
také široká motoristická veřejnost. Trasa je zajímavá i tím, že vede i přes Polsko.
Kontakt: Prajzska rayli, Böhmova 16, 747 21 Kravaře. Mob.: + 420 604 189 379,
e-mail: motokot@o2active.cz, www.motokrav.estranky.cz

V rámci předodpustových oslav se
v prostorách zámeckého parku koná
LETNÍ KINO – KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ. Během několika večerů
mohou návštěvníci zhlédnout populární
filmy z české produkce. Začátek promítání
je vždy po setmění. Vstupné je dobrovolné
a výtěžek z této akce je vždy věnován
na charitativní účely.

V areálu zámeckého parku v Kravařích
probíhá každou první srpnovou sobotu sraz automobilových veteránů s názvem
Veteráni na zámku a soutěž Elegance. Odborná porota hodnotí soulad vozu
a posádky. K zhlédnutí je široké spektrum dvoukolových i čtyřkolových „dědečků“, kteří
jsou velkým lákadlem pro návštěvníky.

Kravaře jsou nejproslavenější svým „Odpustem“ – je to největší pouť na Moravě.
Tato pouť má již stoletou tradici. Období „Kravařského Odpustu“ je každoročně
vyhrazen prodloužený víkend (pátek až pondělí), a to v termínu,
který je nejbližší svátku patrona kravařského kostela
sv. Bartoloměje. Pravidelně se v neděli
koná oslavná mše za účasti představitelů
města a vzácných hostů. Kolotoče
a stánky za čtyři odpustové dny přilákají
desetitisíce návštěvníků. Tuto akci
tradičně ukončuje ohňostroj.

Oldies party, jde o tradiční srpnový
prázdninový průřez rockovou hudbou
60. – 80. let 20. století, v podání kravařské
skupiny „The Hurican“, která se pod širým
nebem na nádvoří zámku v Kravařích
poslouchá výtečně...

www.kravare.cz

www.i-kravare.info
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Dny Ratiboře
Červnová kulturní událost, která spojuje obyvatele města
a láká hosty – turisty – k návštěvě Ratiboře; bohatý program.
Termín: červen.
Organizátor: Městský úřad Ratiboř; tel.: +48 32 755 07 00
www.raciborz.pl

Odra – řeka evropské integrace
– „Plavidlo“
Mezinárodní a nevšední projekt, který
do Ratiboře přitahuje milovníky plavby
„na čemkoliv“. Plavba začíná v sobotu
kolem poledne a končí v neděli
v partnerském městě Kędzierzyn-Koźle.
Termín: červen.
Organizátor: Městský úřad Ratiboř; tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl
Akce Léto ve městě
Prázdniny nemusejí být nuda. Každoroční akce organizovaná městským úřadem
ve spolupráci s kulturními organizacemi a sportovním centrem zajišťuje dětem
a mládeži, kteří zůstali na prázdniny v Ratiboři, mnoho zájmových činností,
které jim zpříjemní volný čas. Je to
možnost, jak příjemně a aktivně strávit
prázdniny a také rozvíjet své dovednosti
ve výtvarných, tanečních, hudebních,
divadelních a jiných kroužcích.
Termín: červenec – srpen.
Organizátor: Městský úřad Ratiboř;
tel.: +48 32 755 07 00;
www.raciborz.pl

Jarmark sv. Marcela
To je šance na předvedení nebo zakoupení ručně vyráběných a řemeslných výrobků,
seznámit se s tradičními činnostmi během kurzů a ukázek. V rámci jarmarku
se koná také prodejní výstava předmětů historické hodnoty a také bohatý
doprovodný program. Termín: červen.
Organizátor: Městský úřad Ratiboř; tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl
Mezinárodní umělecká setkání
– „Slezsko zemí mnoha kultur“
To je festival prezentující širokou škálu
kulturní různorodosti Slezska a to
formou koncertů, průvodů, soustředění,
přednášek či kurzů. Každoročně se akce
účastní 15 souborů z ratibořského „Źródła
/ Zdroje“ a také 15 pozvaných souborů
z Polska i zahraničí. Termín: červen.
Organizátor: Sdružení kultury Ratibořska „Źródło“;
tel.: +48 32 608 111 067, 32 415 43 19; www.skzr.raciborz.com.pl
VIII Ratibořský konvent milovníků fantastiky a RPG „Goblikon 2010“
Třídenní akce, které se účastní milovníci
literatury sci-fi a RPG. Na programu
jsou setkání se spisovateli, prezentace,
přednášky, soutěže a LARP.
Termín: srpen.
Organizátor: Městská a okresní veřejná
knihovna v Ratiboři; tel.: +48 32 415 37 24;
e-mail: biblrac@poczta.onet.pl,
www.biblrac.pl
Ratibořské filmové léto
Cyklus dopoledních filmových představení pro děti a mládež. Termín: červenec – srpen.
Organizátor: Ratibořské kulturní centrum; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com
Letní kino – Cyklus filmů. Noční promítání v amfiteátru Kulturního domu STRZECHA.
Termín: červenec – srpen; Organizátor: Ratibořské kulturní centrum; tel.: +48 32
415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com

Letní koncerty
Open-air koncerty amatérských i profesionálních souborů/kapel během každého
letního víkendu. Termín: červenec – srpen.
Organizátor: Ratibořské kulturní centrum a Městský úřad Ratiboř;
tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com
Memoriál ml. Kpt. A. KaCzyny a dh. A. Malinowského
Každoroční memoriál organizovaný na počet hasičů, kteří zahynuli v roce 1992 během
lesních požárů (doposud největších
v novodobé historii Evropy). Na programu
je zápasnický turnaj, bohatý kulturní
program a také mnoho atrakcí pro ty
nejmenší. Termín: srpen.
Organizátor:
Okresní
velitelství
hasičského záchranného sboru v Ratiboři
a Městský zápasnický klub Unie Ratiboř.
Kontakt: Stanisław Borowik; mobil: +48 697 050 857;
e-mail: biuro@memorial.com.pl, www.memorial.com.pl
Letní divadlo Na Schodech
Divadelní představení pod širým nebem. V repertoáru naleznete muzikály i klasická
představení: „Wesele“, „Zemsta“, „Tango“ a jiné. Termín: červenec – srpen.
Organizátor: Městská a okresní veřejná knihovna v Ratiboři; tel.: +48 32 415 37 24;
e-mail: biblrac@poczta.onet.pl, www.biblrac.pl

