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Zenkl si přijel pro Bezručovu cenu
Mandolínista Radim Zenkl přiletěl ze zámoří pro 
letošní Cenu Petra Bezruče. Na snímku (vlevo) 
se svými bratry při cestě na Aljašku, kam vezli 
ceduli s názvem města. 
Foto: archiv bratrů Zenklových strana 5
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Končí volební období
Opavští zastupitelé se naposledy sešli před říj-
novými komunálními volbami. Nabízíme vám 
také přehled, do čeho vkládalo město během 
posledních čtyř let peníze.
 strany 4–5

Divadlo zahájilo novou sezonu
Z divadelních schodů na Horním náměstí zahá-
jilo Slezské divadlo letošní sezonu. Přehled 
letošních premiér najdete na kulturních stra-
nách.  strana 18

Plošnou inzerci na stránkách Hlásky vám ráda zprostředkuje Alena Bohatová, 
tel: 558 676 782, mobil: 775 181 924, e-mail: bohatova@consultants.cz.

Opava 
pomohla 
basketba-
listům
Opavští diváci 
pomohli svým 
povzbuzová-
ním českým 
basketbalistům 
na mistrovství 
Evropy. Česká 
reprezentace 
zase na oplátku 
dodala opav-
ským oslavám 
šedesáti let 
místního bas-
ketbalového 
klubu lesk.
 strana 20

Dokumenty režiséra Koudely
Velký dokument o dětech, které přežily Terezín, 
a dokument o předním světovém fotografovi Jid-
řichu Štreitovi připravoval v poslední době reži-
sér Aleš Koudela. strany 10–11

Opavské firmy bojují za obchvat
Jedenáctka nejvlivnějších firem z Opavska a Kr-
novska žádá stát, aby naplnil přísliby a neodklá-
dal výstavbu opavského obchvatu a rychlostní 
silnice na Ostravu. strana 8
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Kostel sv. Václava se otevírá
Úvodní fáze úprav kostela svatého Václava 
skončila. V sobotu 14. října v 18 hodin se v kos-
tele rozezní první tóny slavnostního koncertu – 
Mozartova Requiem.  strany 6–7
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Po několikaleté přestávce se mezi opavské kulturní 
stánky vrátí odsvěcený kostel svatého Václava. Tato 
součást dominikánského kláštera prošla značnou 
záchrannou úpravou. Město ale nechtělo kostel zne-
hodnotit přeměnou na řadový nablýskaný interiér; 
chtělo zachovat jeho osobitého a jedinečného ducha, 
takže se v kostele především konzervovalo. Staro-
novou podobu kostela už pochválili uznávaní čeští 
umělci a odborníci a snad i vás bude lákat k návštěvě 
koncertů či výstav.

Jedním z nejpalčivějších problémů města je dobré sil-
niční spojení do Ostravy a velmi potřebný obchvat. 
Město na obou těchto problémech pracuje, a také 
spolupracuje s dalšími městy a obcemi Opavska a Kr-
novska. Naší snahu ale stát, z jehož prostředků 
musí být stavby postaveny, zatím příliš nepodporuje. 
Vypadá to, jako by s financováním obchvatu nespě-
chal, což nyní pobouřilo i velké firmy z našeho a sou-
sedního regionu.

Pomalu se blíží sestavování nového městského roz-
počtu. Pokud vás zajímá, za co a jak město v posled-
ních čtyřech letech utrácelo, můžete se podívat na 
přehled největších výdajů.

Náš rodák, výtečný muzikant Radim Zenkl, si v září 
přijel pro Cenu Petra Bezruče. Opavským divákům se 
odvděčil vydařeným recitálem ve Slezském divadle.

Říjnovou osobností Hlásky je režisér Aleš Koudela. 
Dokumentarista, scénárista a recesista, který se 
podílí téměř na všech posledních městských festi-
valech, včetně letošních Dalších břehů a Bezručovy 
Opavy. Mimo to teď připravuje dokument o skvělém 
fotografovi opavského Institutu tvůrčí fotografie Jin-
dřichu Štreitovi.

Rozhodli jsme se, že v našem časopise od příštího 
měsíce výrazněji podpoříme aktivity opavské Charity. 
Charita nabízí Opavě řadu zajímavých služeb, snaží 
se pomáhat řadě lidí a my jí chceme dát příležitost, 
aby vám o tom mohla něco říci i naším prostřednic-
tvím.

O opavských atletických nadějích – například tyč-
kaři Janu Kudličkovi či běžci Jakubovi Holušovi – jste 
se v Hlásce mohli dočíst už několikrát. V současné 
době se k nim přidala i tyčkařka Petra Kozelková, 

která nedávno na česko - 
slovenském klání překonala 
národní žákovský rekord.

Věříme, že i tentokrát vás 
bude barevná Hláska o bílé 
Opavě úspěšně provázet 
celým měsícem. 

Zbyněk Stanjura
primátor
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Opava získala dotaci na opravu 
koupaliště. Opava získala od státu 10 
milionů korun na opravu městského 
koupaliště. Dotaci městu přidělilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 
podprogramu Podpora budování dopro-
vodné infrastruktury cestovního ruchu 
pro sportovně rekreační aktivity. Cel-
kové náklady na rekonstrukci koupa-
liště budou pravděpodobně 52 milionů 
korun. Rekonstrukcí projde především 

hlavní budova, která 
pochází z třicátých 
let minulého století. 

„Město chce opravou posílit charak-
ter koupaliště jakožto významné měst-
ské a nadregionální památky. Kromě 
různých oprav (např. fasád, výměny 
instalací) chtěla radnice odstranit 
nepůvodní dodatečné vestavby, které 
byly na původní koupaliště nalepeny 
a nehodí se k němu architektonicky,” 
konstatoval hlavní městský architekt 
Zdeněk Bendík.
88. výročí vzniku samostatného 
československého státu. Srdečně 
zveme všechny Opavany ke vzpo-
mínkovému setkání u příležitosti 88. 

výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu, které se bude 
konat 28. října v 10 hodin u Pamětní 
desky T. G. Masaryka, umístěné na 
budově Slezské univerzity na Masary-
kově třídě. V rámci této oslavy mohou 
občané zdarma využít příležitost prů-
vodcovských prohlídek po Opavě, a to 
v 11 a ve 14 hodin. Začátek prohlídky 
bude před Hláskou na Horním náměstí 
a ukončení u kostela sv. Hedviky, 
kde bude od 10 do 16 hodin možnost 
výstupu na věž.
Návštěvní hodiny hřbitova o Dušič-

Opavští zastupitelé 
spolu naposledy jednali 

v současném složení. Na dalším 
zasedání se totiž už sejdou lidé, 
které do městských lavic pošlou 
říjnové komunální volby.

Zastupitelé projednali například 
smlouvu o spolupráci na přípravě cyk-
listické stezky Jakartovice – Litultovice 
– Otice – Opava, odsouhlasili čtyřiceti-
tisícový příspěvek Slezské nemocnici na 
přípravu semináře pro patology a his-
tology, rozhodli se pomoci 54 tisícovou 
dotací Mendelovu gymnáziu na studijní 
cestu do Buenos Aires, kde se koná 
7. Mezinárodní model Unesco. Dále se 
město rozhodlo pomoci Malým Hošti-
cím při výstavbě nových chodníků, sil-
nice a inženýrských sítí. Kromě toho 
projednali desítky běžných majetko-
vých bodů.

Na závěr jednání poděkoval primátor 
Zbyněk Stanjura zastupitelům za jejich 
čas, který věnovali práci pro město, 

a jako připomínku končícího volebního 
cyklu jim předal pamětní zastupitelský 
list.

Zastupitelé se naposledy
sešli před volbami

Primátor Zbyněk 
Stanjura předává 
pamětní list ná-
městkovi Václavu 
Klučkovi.
Foto: Jan Šindler

Dvacet osm tisíc pět set. To je 
počet vozidel, která během 

jednoho dne přejedou přes 
křižovatku Olbrichova – Hradecká 
– Nádražní okruh. Stát – alespoň 
podle míry jeho investic určených 
na obchvat Opavy – zatím toto 
číslo nechává klidným.

Během letošního června probíhal 
v Opavě dopravní průzkum, který měl 
sledovat průjezdy vozidel Opavou. Kom-
plexní závěry bude mít město k dispozici 
do konce letošního roku. Už teď ale rad-

nice viděla hodnoty z některých křižova-
tek. Například Krnovskou ulicí v oblasti 
křižovatky Krnovská – Vančurova projíždí 
denně okolo šestadvaceti tisíc vozidel. 
Z toho asi sedm tisíc vozidel těžkých. Do 
těsné blízkosti centra města (křižovatka 
Olomoucká – Krnovská – Olbrichova) pak 
z Krnovské nebo na Krnovskou projede 
okolo 15 tisíc aut. Pokud se spojí proudy 
aut z Olomoucké a Krnovské, dosahuje 
šňůra aut počtu osmnácti tisíc. Řidiči, 
kteří se snaží na Nádražní okruh vjet 
z Tyršovy ulice, znají přetížené hodiny, 
kdy je Tyršova ulice zcela zaplněna auty. 

Není divu. Přes tuto křižovatku projede 
denně téměř 26 tisíc aut. Všemu pak 
dominuje křižovatka Nádražní okruh – 
Praskova – Janská, přes kterou se denně 
hrne více než 35 tisíc aut. Město hodlá 
předložit a používat komplexní zprávu 
o dopravě při vyjednáváních se státem 
o výstavbě obchvatu. Číslo 35 tisíc napří-
klad významně převyšuje čísla z měst, 
která chce stát vzhledem k výstavbě 
továrny Hyundai upřednostnit.

(O problematice výstavby rychlostní sil-
nice také na str. 8)

Opavské křižovatky pod nápory aut:

rekord je 35 tisíc
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Jméno města Opava ční od 
letošního léta nad jmény 

mnoha tisícovek jiných světových 
měst. Tutéž ceduli, která vítá lidi 
vjíždějící do města, totiž odvezli 
bratři Zenklové do aljašského 
Sign Forest Parku ve městě 
Watson Lake – do parku, kde se 
takovéto cedule střádají. Cestu 
absolvovali před zářijovým 
předáním Ceny Petra Bezruče 
mandolínistovi a opavskému 
rodákovi Radimovi Zenklovi.

O ceduli poprosili bratři Zenklové město. 
Odvezli ji za oceán a pak na sever kon-
tinentu. Díky náhodě – respektive větru 
a počasí – skončila městská cedule 
vysoko nad cedulemi ostatních měst. Vítr 
a déšť totiž pomohli jedné ze starších 
cedulí z vysokých pozic dolů a na uvol-
něné místo přesně sedla cedule opavská.

Fotografie z cesty pak bratři ukázali 
opavskému publiku ve Slezském divadle 
při slavnostním předání Ceny Petra Bez-
ruče. Cenu získal Radim Zenkl za dlou-

holetou reprezentaci města v zahraničí. 
Mandolínista se světovým renomé v ná-
strojové hře ohromil své hudební kolegy 
novátorskou technikou, díky které zní 
jeho hra na mandolínu, jakoby zároveň 
hrály dva strunné nástroje.

Radim Zenkl, který si až neuvěřitelně 
pamatuje nejrůznější zážitky ze svého 

opavského dětství, si na recitál pozval 
například svou bývalou učitelku klavíru 
Janu Lokajovou, se kterou zahrál dvě 
skladby, spolužáka Milana Kristýnka, 
či pozdějšího ostravského spolužáka, 
básníka Petra Hrušku. Už dříve Zenkl 
městu poděkoval za ocenění, které jej 
příjemně zaskočila a kterého si velmi 
váží.

kách. V říjnu je Městský hřbitov běžně 
veřejně přístupný od 7 do 18 hodin, v lis-
topadu od 8 do 17 hodin. V den Památky 
zesnulých (2. listopadu), včetně předchá-
zející soboty a neděle (28. a 29. října), 
dochází k rozšíření provozních hodin, 
a to od 7 do 22 hodin. Ve dnech 30., 31. 
října a 1. listopadu bude Městský hřbitov 
veřejně přístupný od 7 do 19 hodin.
MHD v době Dušiček. Během posled-
ního říjnového víkendu (28. a 29. 10.)  
bude podle potřeby posílena doprava na 
Městský hřbitov. Cestující, chystající se 
v době Dušiček a v den Památky zesnu-

lých využít služeb MHD, mohou přepra-
vovat zdarma jeden věnec nebo smu-
teční kytici.
Živnostenský odbor informuje. Dle 
novely živnostenského zákona (č. 214/
2006 Sb.) platné od 1. srpna nemohou 
cestovní agentury prodávat kombinace 
služeb sestavené na základě individuální 
objednávky, neboť ty jsou považovány 
za zájezd, který smí prodávat pouze ces-
tovní kancelář. Pokud by cestovní agen-
tury individuální objednávky prodávaly, 
dopouštěly by se neoprávněného pod-
nikání. V případě, že se bude chtít ces-

tovní agentura transformovat na cestovní 
kancelář, bude si muset vyřídit přísluš-
nou koncesní listinu se všemi náleži-
tostmi, tedy i sjednat pojistnou smlouvu. 
V novele je dále rozšířen výčet povinností 
cestovních agentur a kanceláří s cílem 
zajistit vyšší ochranu spotřebitele.
Nové číslo čtvrtletníku SEM-TAM. 
Čtvrtletník SEM-TAM, který informuje 
o klientech a aktivitách Charity Opava, 
si můžete zdarma vyzvednout v kostele 
Panny Marie, v kostele sv. Ducha nebo 
v Charitě Opava na ulici Přemyslovců 26 
v Jaktaři.

Vlevo:
Radim Zenkl při 
převzetí Ceny 
Petra Bezruče.
Foto: Jan Šindler

Vpravo:
Trojice bratrů 
Zenklových při při-
bití cedule na plot 
složený z cedulí 
nejrůznějších měst 
a míst.
Foto: archiv bratrů 
Zenklových

Zenklové odvezli Opavu na Aljašku

Zajímá vás, kolik město utratilo za 
poslední volební období třeba za měst-
skou policii, či kolik investovalo do 
nových staveb? Přinášíme vám pře-
hledný koláč výdajů za čtyři roky. 
Z něj můžete získat představu, kolik 
stojí město povinně vyplácené sociální 
dávky, kolik veřejná doprava, kolik čiš-
tění a údržba města či provoz kultur-
ních zařízení.

Jaké mělo město výdaje za poslední čtyři roky
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA:

VÝDAJE A JEJICH ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ V OBDOBÍ LET 2003–2006

Výdaje: v mil. Kč v procentech
� investiční výdaje 1 089 21,73
� školství 772 15,40
� sociální dávky 623 12,43
� městská policie 91 1,82
� svoz a likvidace komunálního odpadu 143 2,86
� provoz magistrátu 526 10,49
� městská veřejná doprava 220 4,38
� provoz divadla 209 4,16
� provoz knihovny 58 1,15
� opravy chodníků a komunikací 118 2,36
� čist. města, údržba zeleně, zimní údržba 176 3,50
� technické služby – bazén, hřbitov apod. 274 5,46
� běžný provoz městských částí SMO 69 1,38
� ostatní 645 12,87
CELKEM 5 012 100,00



66

Kostel sv. Václava: unikátní
Velkolepým koncertem Mozartova Requiem se 14. října vrátí mezi významné opavské kulturní 
stánky odsvěcený kostel sv. Václava. Významná památka prošla zásadními restaurátorskými 
a konzervátorskými úpravami a opět začne hostit nejrůznější výstavy, koncerty a další kulturní 
a společenské pořady. Slavnostní koncert začne druhou říjnovou sobotu v 18 hodin.

Bývalý dominikánský 
klášter patří k nejstarším 

opavským památkám. 
Cílem konzervátorských 
a restaurátorských prací nebylo 
kostel líbivě opravit, vymalovat 
a vyzdobit, ale co nejvíce zachovat 
jeho stav tak, jak prošel všemi 
staletími své existence. Jeho 
dnešní podobu už ocenila řada 

významných umělců a odborníků. 
Pochvalu si získal například od 
sochaře Kurta Gebauera či od 
zástupců Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska.

Akustiku kostela už vyzkoušela přední 
česká mezzosopranistka Markéta Cuk-
rová, která bude v kostele zpívat při 
slavnostním otevření. „Akustika v kos-

tele je rozhodně velmi příjemná. Kaž-
dého zpěváka mile překvapí a po-
těší, když je mu i vzadu rozumět. Zvuk 
se přirozeně nese a není třeba zpívat 
silně, aby byl prostor naplněn,” popisuje 
dojmy ze zkoušky. „Prostor také umož-
ňuje zvuk přirozeně obrábět a přitom ho 
mít pod kontrolou. Takže pro provozo-
vání hudby, a to především vokální, je 
kostel jako stvořený. Prostředí, kde jsou 
navíc konzervována všechna historická 
období, je zajímavé a velmi podnětné,” 
říká. „Kostel lze výborně využít na pro-
dukci komorní i jiné hudby, zvláště bych 
se přimlouvala za hudbu hranou na 
staré nástroje se střevovými strunami, 
protože jejich měkký sametový zvuk by 
byl pro posluchače v tomto prostředí 
velkým potěšením,” dodává pěvkyně.

„Návštěvník kostela bude mít možnost 
vstoupit do historie a pozorovat všechny 
její doklady,” říká restaurátorka Jose-
fina Pekárková. „Nejzajímavější je jeden 
ze sloupů, protože jeho malba, tedy ten 
žlutomodrý fragment malby, je pravdě-
podobně nejstarší raně barokní malba 
v celém Slezsku. Zároveň vidíme gotický 
sokl a pozdější barokní omítku, na které 
je rovněž malířská výzdoba,” zdůrazňuje 
restaurátorka Josefina Pekárková.

Z historie kostela
Kostel byl postaven na počátku 14. sto-
letí v gotickém slohu. „V kapli sv. Domi-
nika můžeme dodnes obdivovat gotické 
nástěnné malby z první poloviny 14. 
století,” konstatuje restaurátorka Pekár-
ková. V roce 1556, při velkém požáru 
Opavy, kostel i s klášterem vyhořel. 
Obětí požáru se pak stal ještě několi-
krát. Po roce 1600 byl rekonstruován 
v renesančním slohu. V roce 1732 byl 
barokizován a z tohoto zásahu pochází 
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Nahoře:
Jedna z maleb na klenbě 

kostela.
Foto: Jan Šindler

Dole vlevo:
Restaurátorka Josefina Pekár-

ková při práci.
Foto: Josefina Pekárková

Dole vpravo:
Štáb České televize při pro-

hlídce kostela. Televize bude 
vysílat záznam koncertu ze 

slavnostního otevření kostela.
Foto: Jan Šindler
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í památka opět ožívá

dnešní podoba klenby a podhledů mezi-
lodních arkád. Za pruského vpádu do 
Opavy kostel i s klášterem znovu vyho-
řel a byl znovu opravován. Existenci 
kláštera ukončily josefínské reformy: 
kostel byl přestavěn pro účely armády. 
„Přízemí sloužilo k ustájení koní, v prv-
ním patře bylo skladiště a pod barok-
ními malbami vojáci bydleli,” popisuje 
tehdejší provoz Josefina Pekárková.

„V dnešní podobě kostela můžeme sledo-
vat všechna zmíněná historická období. 
Nad kamennými gotickými sloupy jsou 
zachovány barokní plenty. Na stropě se 
nacházejí barokní fresky od malíře Jana 
Ignáce Depéé. Východní stěna presby-
táře pochází z etapy vojenského skla-
diště, stejně jako pásy cihel, které 

dokládají umístění dřívějších pater,” 
popisuje současný vzhled restaurátorka.

Restaurace kostela
Návrhy na opravu kostela mělo město 
k dispozici už v devadesátých letech. 
Podle těchto návrhů a pod tlakem 
památkářů se opravila fasáda a blízké 
okolí. Návrh také počítal s podobnou 
úpravou i uvnitř kostela.

Tuto barokizující variantu velmi prosazo-
vali památkáři. Takovou změnu ale sou-
časné vedení radnice odmítlo, protože 
by znamenala nevratný zásah do his-
torické podoby kostela. Jeho jedinečný 
stav a velký potenciál by byl navždy 
zmařen. S přispěním sochaře Kurta 
Gebauera město zastavilo cestu baroki-

zujících úprav a zvolilo cestu zachování 
soudobého syrového stavu. Nechalo 
vypracovat novou studii, podle které se 
pak kostel začal konzervovat.

Restaurátorský zásah se týkal stěn 
v hlavní lodi po korunní římsu a obou 
bočních lodí. Klenba hlavní lodi nebyla 
součástí této etapy oprav. „Současnou 
podobu stěn tvoří mozaika historických 
omítek, barokních cihel, zdiva z lomo-
vého kamene, gotických ostění a kovo-
vých prvků. Můžeme pozorovat gotic-
kou hlazenou omítku, barokní pekovanou 
omítku a omítku z devatenáctého sto-
letí, kterou pokrývají podpisy vojáků. 
Všechny tyto části byly s ohledem na 
materiál čištěny a konsolidovány,” kon-
statuje restaurátorka Josefina Pekárková. 
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Slovo architektů
Konzervační úprava interiéru kos-
tela sv. Václava v Opavě je v prostředí 
české památkové péče ojedinělým poči-
nem, reprezentuje však moderní pří-
stup k obnově částečně dochovaných 
památek. Plánovaná koncepce obnovy 
kostela formou vymyšlené rekon-
strukce, která byla nešťastně započatá 
a také uskutečněná v exteriéru stavby, 
by v interiéru znamenala nenávrat-
nou ztrátu vypovídací hodnoty historic-
kých vrstev i unikátní atmosféry stale-
tími zbrázděného chrámového prostoru. 
Nejednoduché rozhodnutí o změně kon-
cepce přijali zástupci města Opavy na 
poslední chvíli v roce 2003 a nemalou 
měrou se o něj zasloužil svým odbor-
ným apelem sochař prof. Kurt Gebauer.
Zvolený konzervační přístup předsta-
vuje, zjednodušeně řečeno, zacho-
vání a prezentaci prolínajících se his-
torických vrstev a stavebních zásahů, 
a to včetně věkem, lidmi i živly způ-
sobených poškození, jež dohromady 
vytvářejí neopakovatelnou syrovou 
atmosféru a jsou i praktickou učeb-
nicí stavebního a uměleckého vývoje 
původně gotického chrámu. Ve sku-
tečnosti je tento způsob obnovy velmi 
náročným architektonickým, restau-
rátorským a památkovým dílem, také 

tedy nezbytným kompromisem techno-
logie, estetiky a památkové péče.
architekti Mikuláš Hulec a Daniel 
Špička

Slovo umělce
S kostelem sv. Václava jsem měl ren-
dez-vous poprvé, když se dokončila 
přestavba kláštera pod vedením pana 
Plavce. Kostel mě fascinoval tím, jak 
byl dosud nezkažen rekonstrukcí. 
Posléze jsem byl nadšen, že v něm 
mohu vystavovat. To bylo v roce 1991. 
Byla to tuším první výstava, která pro-
sákla z kláštera (Domu umění) také do 
kostela. Tenkrát tam chyběla podlaha, 
a tak se do kostela navezl štěrk, i to 
mělo svůj půvab. Už jsem kdesi citoval 
Medu Mládkovou, českoamerickou sbě-
ratelku umění, jak byla nadšena pro-
pojením výstavy s interiérem kostela, 
který byl mimořádně jinačí než rekon-
strukcemi zmrtvělé výstavní síně v his-
torických objektech.
Od té doby se sem tam stále něco dělo, 
většinou alternativní hudba, výstavy, 
ale nenechavost a také nutnost zafi-
xovat chátrající omítky daly vzniknout 
obvyklému bombastickému projektu, 
který by jako obvykle to, co je na 
památce neopakovatelné, zničil. Bohu-
žel realizace části tohoto nápadu už 
poškodila budovu zvenčí.
Naštěstí radnice zastavila už takřka 
rozjetý vlak realizace neobarokního 
postsocialistického památníku v tomto 
kostele. A nastalo zdlouhavé a slo-
žité hledání cesty a realizátorů kon-
zervace prostoru bez hrubých zásahů 
do toho, co tu dějiny vytvořily. Celá ta 

cesta měla i tragické zvraty, ale konec 
je na úrovni. Svou koncepcí se podobá 
italským památkám, kdy stavba vyvo-
lává pocit, že jde o historickou budovu, 
ruinu, prostor a ne památku oplácanou 
maltou, žulou a mramorem podle ne 
příliš zasvěcených a šťastných představ 
ambiciózních architektů a zedníků.
Takže gratuluji Opavě, gratuluji Evropě 
a gratuluji také sobě, že jsem měl mož-
nost přispět k přehození výhybky jedné 
z mála veřejných realizací z tragického 
omylu na správný směr.
P.S.: Ještě by bylo fajn, kdyby se 
povedlo vybourat ta nesmyslná okna 
a obouchat omítku kostela vedle 
vchodu do Domu umění na původní 
stav, který byl nádherný.
sochař Kurt Gebauer

Slovo města
Konzervací hlavní a vedlejších lodí kos-
tela je ukončena 1. etapa prací na 
záchraně celého areálu bývalého domi-
nikánského kláštera. Dalšími kroky by 
mělo být zrestaurování přilehlé kaple 
sv. Dominika. 
Poslední etapou záchranných prací v kos-
tele by mělo být postupné restaurování 
nástropních maleb v hlavní lodi kostela 
a presbytáře. Takové práce jsou drahé 
a vyžádají si řádově desítky milionů 
korun. Město se proto bude snažit získat 
na úpravy co nejvyšší dotace. Současně 
s dokončením prací na konzervaci kos-
tela zadalo město Opava studii na rekon-
strukci stávajících sklepních a přízemních 
prostor bývalého dominikánského kláš-
tera přiléhajících ke kostelu. 
Tomáš Elis, tajemník MMO

Slovo...
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Jedenáctka nejvlivnějších firem 
z Opavy, Opavska a Krnovska 

už nehodlá trpět další odklady 
ve výstavbě rychlostní silnice na 
Ostravu a ve výstavbě obchvatu 
Opavy. Firmy s ročním obratem 
okolo dvaceti miliard korun 
varují stát, že jeho rozhodnutí 
budou mít velký dopad na další 
investice v regionu.

Firmy podporují snahu radnice, která 

chce, aby stát konečně srovnal sil-
niční dluhy na Opavsku a Krnovsku. 
Výstavba těchto akcí jde totiž ze stát-
ních peněz. Společnosti jako Opavia, 
Kofola, Ivax, Model Obaly, Brano a další 
odmítají jakékoli protahování výstavby.

„Projekt rychlostní silnice a obchvatu 
je hotový a stát na něj nedává dosta-
tek peněz. To je naprosto hanebný pří-
stup. Je to skandální a nepochopitelné. 
Společně jsme si i řekli, jestli má smysl 

v České republice vůbec podnikat,” zlo-
bil se na zářijové tiskové konferenci 
firem šéf Brana Pavel Juříček.

Stát původně podporu rychlostní sil-
nici a obchvatu přislíbil, po oznámení 
Hyundai, že začne stavět továrnu v No-
šovicích, to ale vypadá, že stát obrací 
peníze do východní části kraje. „To, že 
přišel Hyundai, přeci neznamená, že 
se všichni začnou hnát za novým baló-
nem, že zapomeneme na všechno pře-
dešlé,” uvedl Juříček. „Například pro 
stavbu v hodnotě 2,5 miliardy korun, 
což je úsek Mokré Lazce – Velká Polom, 
je vyčleněno jen 40 milionů korun. To 
je výsměch,” konstatoval náměstek pri-
mátora Pavel Mališ.

Firmy stát varují, že nyní zvažují řadu 
nových investic. Pro dopravu jejich 
výrobků je rychlá a průjezdná silnice 
důležitá a přehuštěná doprava jim způ-
sobila už několikrát velké komplikace. 
Pokud stát odloží termín výstavby nové 
silnice, mohou skončit velké peníze 
jinde. V případě Modelu Obaly se napří-
klad jedná o další výstavbu, která 
namísto v Opavě může skončit v Pol-
sku, či v případě Ivaxu rozhodnutí, kde 
bude centrála pro obchod s východem.

Boj o obchvat pokračuje:

firmy brání Opavsko
Šéf hradeckého 

Brana Pavel 
Juříček ukazuje 

tabulku s popisem 
toho, jak firmy 
vnímají pohled 
státní kasy na 

Opavsko a Krnov-
sko.

Foto: Jan Šindler

Podzimní úklid začíná koncem října

Od konce října začíná obvyklý 
podzimní úklid města. 

Na vybraných místech budou 
rozmístěny velkoobjemové 
kontejnery, do kterých budete 
moci ukládat odpad z úklidu 
zelených ploch a prostranství 
kolem domu. 

Podzimní úklid organizuje odbor život-
ního prostředí. Proběhne od 23. října do 
10. listopadu. Kontejnery budou přista-
veny vždy ve 14 hodin a budou odve-
zeny téhož dne v 18 hodin. Další odpady 
– kusový, objemný, stavební, případně 
nebezpečný – nedávejte do kontejnerů. 
Můžete je bezplatně odevzdat ve sběr-
ných místech na ulici Hálkova v Kateřin-
kách, Bílovecká v Kylešovicích a Přemys-
lovců v Jaktaři. Do 15. listopadu mají 
otevřeno v pracovních dnech od 11 do 17 
hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Od 
15. listopadu do 15. března začíná zimní 
provoz, a to pouze ve vybraných dnech 
od 11 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11 
hodin. Sběrné místo Hálkova je otevřeno 
ve středu, Bílovecká v úterý a Přemys-
lovců ve čtvrtek.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

23. 10. Jateční – naproti prodejny 
potravin Jiráskova – mezi domy č. 5–7 U Panského dvora – uslepení

24. 10. Mlýnská – konec u řeky Kylešovská – odstavná plocha 
naproti domu č. 51 Ochranova – u parčíku

25. 10. Nákladní – uslepení s ul. 
Tomáškova

YWCA – zpevněná plocha 
u kaštanu Slámova – u opěrné zdi

26. 10. nám. J. Adamsonové – parko-
viště u parku

Skřivánčí – za křižovatkou 
s ul. Jurečkova

Englišova – u prodejny potra-
vin

27. 10. Puškinova – do vozovky Palackého – u domu č. 14 Horovo nábřeží – uslepení

30. 10. Sluneční – za vjezdem do 
sběrny

Šeříková – křižovatka s ul. 
Květinová

Stará silnice – křižovatka s ul. 
Prokopa Holého

31. 10. Šeděnkova – parkoviště 
u prodejny Barum

Šebelova – pravá strana za 
ul. Přemyslovců

Slavkovská – křižovatka s ul. 
Pavlovského

  1. 11. Boční – pravá strana za ul. 
Krnovská

Žižkova – křižovatka s ul. 
Nadační Mostní – u domu č. 11

  2. 11. Wolkerova – naproti domu 
č. 32

Rolnická – konečná stanice 
autobusu (Ingstav)

Ratibořská – odstavný pruh 
vedle Dřevony

  3. 11. Raškova – vozovka naproti 
domu č. 11

Hillova – vozovka naproti 
domu č. 24

Pekařská – vozovka naproti 
domu č. 107

  6. 11. 28. října – křižovatka s ul. 
U Švédské kaple

Válečkova – křižovatka s ul. 
Fügnerova

Fügnerova – křižovatka s ul. 
Na Bahně

  7. 11. Kolofíkovo nábřeží – s ul. Na 
Potůčku Jurečkova – u kotelny Hejdukova – vozovka

  8. 11. Zahradní – křižovatka s ul. 
Tyršova

Mendlova – panelová plocha 
u restaurace

Ztracená – křižovatka s ul. 
Gudrichova

  9. 11. Vaníčkova – vozovka Wintrova – spojka s ul. Slo-
venská Hlavní – u domu č. 93

10. 11. Bílovecká – plocha před 
restaurací U zajíce

Ruská – křižovatka s ul. Na 
Pomezí

U Hřbitova – plocha u hřbi-
tova
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Město připravilo
bruslařům nové povrchy
Bruslařští nadšenci mohou od 

letošního babího léta využívat 
nové povrchy v Městských 
sadech. Město nechalo během 
prázdnin upravit některé stezky 
v parku tak, aby tvořily ucelený 
bruslařský okruh.

Bruslaři teď mohou jezdit nejen kolem 
řeky, kolem víceúčelové haly, ale i po 
asfaltových cestách v sadech. Nové 

stezky byly upraveny, aby bruslaři mohli 
snadno přejet ze stezky kolem řeky do 
sadů a zpět. 

„O úpravě stezek jsem přímo jednal 
s několika bruslaři. Požádal jsem je, aby 
městu doporučili, které stezky by bylo 
dobré upravit, aby vytvořily zajímavý 
rekreační okruh,” uvedl náměstek pri-
mátora Pavel Mališ. V sadech se teď dají 
jezdit jak menší, tak delší okruhy. Velké 

hromadné testování okruhů proběhne 
pravděpodobně prvního října, kdy končí 
noční jízdy městem a bruslaře čeká sou-
těž Opavská brusle. Opava tak potvrzuje 
– dnes už republikovou – pověst města 
vlídného k bruslařům. Městské sady 
nabízí možnosti jak bruslařům překážko-
vým a rampovým, kteří mohou využívat 
městský skatepark u víceúčelové haly, 
tak bruslařům spíše rekreačním a vytr-
valostním.

Opava se předvede v Bruselu

Na několik říjnových dnů se 
Opava stane pro bruselské 

úředníky důležitým městem. Město 
totiž v Bruselu chystá prezentaci 
tří významných regionálních 
akcí a chce pro ně získat zájem 
a podporu v centru Evropské unie.

Výstava města Opavy v Pražském domě 
v Bruselu už v této chvíli vzbuzuje oče-
kávání: účast zatím přislíbila více než 
padesátka důležitých hostů.

Město chce návštěvníkům prezentace 

popsat tři z velkých investičních akcí, 
na které by bylo možné získat evrop-
ské peníze. Jedná se o výstavbu nových 
cyklostezek, rekonstrukci rychlostní sil-
nice na Ostravu (I/11 a I/57) a opav-
ského obchvatu a výstavbu továrny na 
zpracování bioodpadu.

Kromě toho představí návštěvníkům 
domu Opavu a Opavsko jakožto zají-
mavou turistickou lokalitu. Tým složený 
z městských úředníků a lidí z Euroregi-
onu Silesia dává dohromady výstavu, 
která by měla představit významné sou-

dobé osobnosti města, ať už kulturní 
(režisér Bohdan Sláma) či sportovní 
(např. přemožitel kanálu La Manche 
David Čech), významné městské akce 
a festivaly, stavby a lokality, další nej-
různější aktivity. Navíc by měla ukázat, 
jaké možnosti Opava a Opavsko nabízí 
návštěvníkům.

Výstava by měla začít 9. října a měla 
by trvat pět dnů. Město očekává, že 
výstavu navštíví i značná část účast-
níků velkého Evropského týdne regionů 
a měst.

Vybavené cyklisty čekalo kolo

Pokud se mladí a přilbou 
vybavení cyklisté projeli 

někdy během druhé poloviny 
září městem, měli šanci získat 
nové kolo. Pokud je zastavily 
hlídky občanského sdružení 
Areka v doprovodu městských 
strážníků, byli zařazeni do 
slosování. Vítěze vylosovala 
Areka v rámci akce Den bez aut.

Celorepubliková akce nazvaná Na kolo 
jen s přilbou má mladým cyklistům při-
pomínat, že nošení přilby není jen zby-
tečným úředním předpisem. Přilba totiž 
může zachránit zdraví nebo i život, což 
se snažila Areka ukázat i na dokumen-
tárních fotografiích z nehod cyklistů. 

První ze šťastných výherců akce Na 
kolo jen s přilbou se ke kolu dostal i bez 
losovací procedury. Hlídka totiž chtěla 
přímo obdarovat prvního z cyklistů, 
který pojede správně vybaven. Kolo 
převzal zaskočený čtrnáctiletý Jakub 
Dratva přímo na ulici z rukou primá-
tora Zbyňka Stanjury. Mezi kandidáty na 
losovací výhru přálo nejvíce štěstí sed-
mileté Kláře Hmelarové.

V rámci Dne bez aut ještě vyhodnotila 
Areka vítěze výtvarné a sloganové sou-
těže na cyklistické téma. Opavští zdra-
votníci z Českého červeného kříže pro-
cházejícím po Horním náměstí téměř 
naturalisticky ukázali, jak taková zra-
nění z kola mohou v praxi vypadat.

Kromě těchto akcí si mohli lidé v po-
lovině září vyzkoušet i jaké to je, když 
člověk narazí v autě jedoucím byť jen 
třicítkou. Prudký náraz se silou pádu 
z prvního patra si mohli prožít na tre-
nažéru, který do Opavy dovezli členové 
českého BESIP týmu.

Čtrnáctiletý Jakub 
Dratva si za to, 
že jel na kole 
s přilbou, převzal 
ještě jedno kolo. 
Foto: Jan Šindler
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JAK SE ŽIJE

Aleš Koudela
Amatérský herec, scénárista, režisér, recesista. Už několik let se 

podílí na všech velkých městských festivalech – Dalších březích 
a Bezručově Opavě. Loni dokončil dokument o dětech, které přežily 
Terezín a tento dokument si minulý měsíc vybrali pořadatelé festivalu 
televizní a dokumentární tvorby Grand Prix Italia do hlavní soutěže. 
Letos společně s kamarádem Jiřím Siostrzonkem natáčí film o známém 
a uznávaném fotografovi Jindřichu Štreitovi.

Dokument Brundibár o dětech z ghetta se natáčel celý loňský rok. Už o něj – kromě 
televize – projevila zájem řada nadací, organizací či česká židovská obec. „Dokument 
je o dětech, které v Terezíně nastudovaly divadelní představení Brundibár, přežily peklo 
Terezína a po něm i Osvětimi či jiných koncentračních táborů,” říká režisér Koudela. 

Režisérovi se podařilo najít několik pamětníků, kteří v opeře účinkovali. „Zmapovali 
jsme jejich osudy, z nichž každý by vydal na samostatný dokument,” pokračuje režisér. 
„Dokument by měl připomínat hlavně to, co se odehrálo. Tuto historii je potřeba neu-
stále připomínat, protože lidé rychle zapomínají,” říká režisér.

„Klíčem k dokumentu byla fotografie dětí, která se na okamžik mihne v propagandis-
tickém nacistickém filmu Vůdce věnoval židům město. Snímek byl natočen za okupace 
a měl v lidech vyvolat falešný dojem, že Terezín je příjemné místo k životu,” popisuje 
cestu k dokumentu. Po tomto propagandistickém snímku pátral štáb až v německém 
filmovém archivu. 

S natáčením propagandistického dokumentu je podle pamětníků například spojena pří-
hoda, kdy se filmový štáb snažil prokázat, že vězni netrpí v Terezíně hlady a dětem při-
pravil chleby se sardinkami. Děti však byly natolik hladové, že než štáb spustil kameru, 
po chlebech nezbyl ani drobek.

V současné době točí režisér dokument o fotografovi Jindřichu Štreitovi. Koudela na 
něm od února spolupracuje se svým dlouholetým kolegou, pedagogem opavského 
Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Jiřím Siostrzonkem. Natáčení jim bude trvat také asi 
rok. „Pokud chceme zmapovat tvorbu Jindřicha Štreita, tak ho musíme točit celý rok. 
To není dokument, který by se dal natočit za tři dny,” vysvětluje režisér.

Práce na Štreitově portrétu už zavedla režiséra na nejrůznější kontrastní místa. Od oce-
lového města (Třineckých železáren), přes bohem zapomenutou vesnici Jiříkov (ves-
nice, kde opavský režisér Bohdan Sláma natáčel Divoké včely) až třeba do Evropského 
parlamentu v Bruselu.

Tentokrát si tak úplně nevybrali filmaři svůj dokumentaristický cíl, ale dokumentovaný 
si také vybíral dokumentované. Jindřich Štreit na natáčení, které si vyžádala ostravská 
televize, přistoupil jen proto, že s Jiřím Siostrzonkem úzce spolupracuje na ITF a na-
víc je nadšencem příležitostného divadla autorského dua Siostrzonek – Koudela, které 
vystupuje v rámci opavských festivalů.

Kromě natáčení těchto dokumentů se režisér podílí i na některých dílech z filmové řady 
Ta naše povaha česká, Ladí neladí, nově Truhlice a dalších.

Pro opavské kulturní festivaly připravuje Koudela společně s dalšími členy opavského 
příležitostného divadla komediální muzikály či jednorázové happeningy. Známá je 
jejich Pobřežní hlídka (muzikál na téma TV Nova), která má za sebou kolem 80 repríz. 
Letos v rámci festivalu Bezručova Opava připravilo divadlo happening: slavnostní insta-
laci sochy Dr. Františka Smělíka. Samotný Koudela pak ještě v rámci festivalu vysta-
vil v Domě umění svou recesistickou sbírku bazarového umění. Tu můžete vidět ještě 
několik prvních říjnových dnů. Jeden z exemplářů, Monu Lízu, můžete vidět i na titulní 
straně Hlásky.

Účast na městských festivalech je podle Koudely možná především díky vstřícnému pří-
stupu města, respektive odboru prezentace města. „Město nám při divadelních a hap-
peningových přípravách vychází velmi vstříc a s organizátorem festivalů Petrem Rotre-
klem se nám výborně spolupracuje,” zdůrazňuje režisér Koudela.

OSOBNOST

Foto: Jan Šindler
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 10. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – mimo
  2. 10. 10.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE Č – školy
  3. 10. 19.00 DALIBOR O – stará sk. 5
  6. 10. 19.00 HELLO, DOLLY! M – stará sk. 3
  7. 10. 19.00 RACEK Č – stará sk. 7
  8. 10. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – mimo
  9. 10. 18.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. S
11. 10. 18.00 RACEK Č – sk. O
12. 10. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 9
13. 10. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
14. 10. 10.00 DON GIOVANNI O – sk. D
15. 10. 19.00 DON GIOVANNI  O – sk. P
  – premiéra
16. 10. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. M
17. 10. 19.00 DON GIOVANNI O – sk. 1
18. 10. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 2
19. 10. 19.00 HELLO, DOLLY! M – stará sk. 6
20. 10. 10.00 NAŠI FURIANTI Č – školy
22. 10. 17.00 VŠE O ŽENÁCH Č – mimo
23. 10. 10.00 NORMA – veřejná generálka O – mimo
24. 10. 19.00 NORMA O – mimo
25. 10. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
27. 10. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 4
28. 10. 17.00 SLIBY CHYBY  M – mimo
  – 50 % sleva pro důchodce
29. 10. 10.00  MALÁ ČARODĚJNICE P – mimo
 14.00 – hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava
30. 10. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka

KINO MÍR
  2. 10. – 4. 10. 17.45 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
  2. 10. – 4. 10. 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
  5. 10. – 8. 10. 17.45 DŮM U JEZERA
  20.00 DŮM U JEZERA
  9. 10. – 11. 10. 17.15 BÍLÁ MASAJKA
  9. 10. – 11. 10. 20.00 ROZCHOD
12. 10. – 14. 10. 17.45 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
  20.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
16. 10. – 18. 10. 17.45 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
  20.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
19. 10. – 20. 10. 17.45 V TOM DOMĚ STRAŠÍ
22. 10.  17.45 V TOM DOMĚ STRAŠÍ
19. 10. – 20. 10. 20.00 LET ČÍSLO 93
22. 10.  20.00 LET ČÍSLO 93
23. 10. – 24. 10. 17.45 ŽENA VE VODĚ
  20.00 ŽENA VE VODĚ
26. 10. – 1. 11. 17.45 GRANDHOTEL
  20.00 GRANDHOTEL

KINO ELEKTRA
  2. 10. – 4. 10. 20.00 MIAMI VICE
  5. 10.  20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
  6. 10. – 8. 10. 17.30 PIRÁTI Z KARIBIKU
  20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
  9. 10. – 11. 10. 20.00 POSEIDON
12. 10.  20.00 RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ
   JÍZDA
13. 10. – 15. 10. 18.00 RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ 
   JÍZDA
  20.00 RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ 
   JÍZDA
16. 10. – 18. 10. 20.00 BÍLÁ MASAJKA
19. 10. – 22. 10. 20.00 DŮM U JEZERA
23. 10. – 25. 10. 20.00 AKCE V OBLACÍCH
26. 10. – 29. 10. 20.00 LET´S DANCE
27. 10. – 29. 10. 18.00 GARFIELD 2
31. 10. – 1. 11. 18.00 GARFIELD 2
30. 10. – 1. 11. 20.00 LET ČÍSLO 93

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
  2. 10. 17.30 MATCH POINT – HRA OSUDU
  5. 10. 17.30 IDIOTI
  9. 10. 17.30 PĚT PŘEKÁŽEK
12. 10. 17.30 ZLOČIN A TREST 
16. 10. 17.30 TAJEMSTVÍ SLOV
30. 10. 17.30 SAMARITÁNKA
  2. 11. 17.30 SMRT V BENÁTKÁCH

VÝSTAVY
23. 10. – 31. 10., 15.00–18.00, MINIVÝSTAVKA FOTO-
TECHNIKY 19. A 20. STOLETÍ (snímací a projekční). Klu-
bovna – Hobzíkova 32. Mimo uvedený čas po domluvě na tel.: 
553 611 264, p. Studený.

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opa-
va-cz,  www.sca-art.cz/duopava
POHÁDKOVÝ SVĚT HANSE CHRISTIANA ANDERSENA. Ilu-
strace K. Štanclové a D. Kállaye. Do 8. 10.
BAZAR ART A KONTEJNER ART. Refektář DU. Do 8. 10.
ANDREA ŠTEKROVÁ. Dvacet skorokostek – rekonstrukce. 
Atrium DU. Do 23. 11.
MARIAN PALLA – výstava (retrospektiva). STANISLAV ZIPPE 
(instalace). Vernisáže 24. 10. v 17 h. Od 25. 10. do 23. 11.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
STARÉ MÍRY A VÁHY. Výstavní budova SZM. Do 17. 10.
DÍLO ZDEŇKA BURIANA VE SBÍRKÁCH SZM. Výstavní 
budova SZM. 
KELTOVÉ. Život na Moravě a ve Slezsku před více než dvěma 
tisíci lety. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. 
Výstavní budova SZM. Vernisáž 3. 10. v 17 h.
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY – KOLIBŘÍCI. Výstavní budova SZM. 
Do 8. 10.
STŘÍPKY Z ALB. Co bylo v archivu rodiny gen. H. Píky a co 
možná neznáte. Výstavní budova SZM. Vernisáž 29. 10. v 11 h.
OBRÁZKY Z POHÁDEK – JOSEF PALEČEK. Ve spolupráci se 
SMO. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35.
ČÍNSKÁ TRADIČNÍ MALBA. Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Čínské lidové republiky a SUMS Brno. Arboretum Nový Dvůr – 
výstavní síň. Do 31. 10.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. 
Arboretum Nový Dvůr – výstavní síň a dendrologické expozice.
PAMĚTNÍCI VÁLKY, STŘEPINY VE DŘEVĚ STROMŮ. Arbore-
tum Nový Dvůr – výstavní síň. Do 31. 10.
BICHIR – ZAJÍMAVÁ RYBA. Výstavní budova SZM. Do 8. 10.
ZAJÍMAVÁ ROSTLINA Z HERBÁŘE – POSIDONIA OCEANICA 
(L.) M. DELILE. Výstavní budova SZM. Od 10. 10.
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE – EVROPSKÁ IDEN-
TITA V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ INTEGRACE. Ve spolupráci 
s Informační kanceláří Rady Evropy v Praze a Slezskou univerzi-
tou v Opavě. Slezský ústav SZM, Nádražní okruh 31. Od 26. 10. 
do 27. 10.
HOUBAŘSKÁ EXKURZE. 7. 10. – Hradec nad Moravicí. Odjezd 
vlaku z Opavy východ v 7.31 h. Sraz účastníků u brány Červe-
ného zámku v 8.30 h. Exkurzi povedou V. Banner a I. Nováková. 
Pořádá botanické pracoviště SZM. V případě nepříznivého počasí 
se exkurze nekoná.

BLUDNÝ KÁMEN, O.S.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 
553 712 231, bludny.kamen@opava-cz,  www.sca-art.cz/duopava
  4. 10. 20.00 TRES HOMBRES (Rakousko) – velký come-

back jazzpunkového tria. H. Kräuter – saxo-
fon, M. Ploner – baskytara, P. Ahorn – bicí. Info: 
www.treshombres.at. Vinárna U Přemka.

  5. 10. 21.00 LONGITAL (Bratislava) – Shina – zpěv a bez-
pražcová kytara, D. Salontay – zpěv, kytara, 
smyčec, Xi Di Nim – organická elektronika (zvuky 
prostředí, loopy, Hamply). Info: www.longital.
com. Hudební klub Mrkev.

11. 10. 20.00 VISIT OF MUSIC_VOICES. M. Brožek – housle, 
hlas, P. Milcová – ak. kytara, zpěv, J. Štolba – tenor, 
saxofon, klarinet, P. Binder (SK) – el. kytara, hlas, 
E. Goldin (USA) – perkuse, hlas. Vinárna U Přemka.

18. 10. 20.00 KARBIDO (Polsko) – The Table. Avantgardní pro-
jekt polských hudebníků hrajících na originálně 
zkonstruovaný dřevěný nábytek. Info: www.kar-
bido.com. Kostel sv. Václava.

19. 10. 20.00 LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND FEATURING 
REESIE DAVIS (CZ/USA). Bluesový koncert 
s americkou zpěvačkou ve spolupráci s Jazzovým 
klubem při Matici slezské. Vinárna U Přemka.

26. 10. 20.00 LACO DECZI A JAZZ CELULA NY. Jazzový kon-
cert ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici 
slezské. Vinárna U Přemka.
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27. 10. 20.00 PAUL NOVOTNY GROUP (CZ/Kanada) – velké 
překvapení české klubové scény. P. Novotny – 
kytara, P. Tichý – kontrabas, P. Strach – bicí. 
Info: www.paulnovotny.cz. Vinárna U Přemka.

HOLOS – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Čapkova 13, Opava, tel.: 603 718 185, tel./fax: 553 615 324, 
603 718 185, holos@holos.cz, www.holos.cz
Čajovna U Konvičky, tel.: 775 337 794
7. 10. – 8. 10. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – seminář. Vede M. 

Hrabánek. SZŠ, Dvořákovy sady.
13. 10. – 15. 10. REIKI – ŽIVÁ CESTA – seminář. Vede mistr 

Reiki S. Plavan. Kostelec nad Orlicí. Info: 
736 680 278, shanti.plavan@volny.cz. 

27. 10. – 29. 10. DRAKIÁDA – základna větrného mlýna 
v Hlavnici u Opavy. Výtvarný plener, soutěže 
v pouštění draků, bubnování, opékání brambor 
a jiné atrakce, setkání turistického klubu. Při-
hlášky v Holos centru.

TANEČNÍ ŠKOLA – Po, Čt, Pá od 15.30 h. na SZŠ, Dvořákovy 
sady.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
1. 10.   ŠKOLA BRUSLENÍ – 2. lekce, pro děti od 5 let. 
7.45–8.45 Zimní stadion.
2. 10. – 30. 11. KLUBÍČKO A VEČERNÍČEK – pořad pro pře-

dem přihlášené MŠ. Objednávky p. Montagová, 
tel.: 553 712 821.

4. 10. 20.00 JAZZOVÝ KONCERT. J. Wajda – piano (CZ), R. 
Stawarz – housle (PL). Vstupenky ve Sluně a na 
Jaselské 4. Minoritský klášter.

5. 10. 10.00 KRAJSKÉ FINÁLE CORNY – středoškolský 
pohár v atletice. Tyršův stadion.

7. 10.  2.00 I. ROČNÍK NOČNÍHO VÝSTUPU NA PRADĚD. 
Přijďte zažít noční dobrodružství a atmosféru pro-
bouzejících se hor. Info: 606 528 562, p. Kalav-
ský. SVČ Husova.

7. 10., 14. 10. PRAVIDELNÝ SOBOTNÍ CYKLOVÝLET – 
21. 10. (9.00) vhodný pro rodiče s dětmi. SVČ Husova.
7. 10. a 8. 10. CHA – BA – DI – MI. Rytmický workshop s J. 
10.00–12.00 Wajdou (7. 10. pro začátečníky, 8. 10. pro 
13.00–16.00 pokročilé) je určen pro muzikanty, herce, trenéry, 

tanečníky, milovníky hudby i laiky. Přihlášky: 
p. Vajdová, tel.: 553 712 821. SVČ Jaselská.

8. 10.  10.00 SK8 OPEN – SKATEBOARDOVÉ ZÁVODY. 
Kategorie do 10, do 15, nad 15 let, disciplíny 
street, minirampa. Kontakt: 724 756 276, p. Ka-
děrka. Skatepark Městské sady.

10. 10. 10.00 KRAJSKÉ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 
8. a 9. tříd ZŠ. Tyršův stadion.

12. 10. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU ZŠ. 
Stříbrné jezero.

12. 10. 14.30 OKRESNÍ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU SŠ, 
SOU a U. Stříbrné jezero.

14. 10.  DRAKIÁDA se ZŠ Šrámkova. 8 h. – stavění, 
8.00, 13.00 13 h. – soutěž. ZŠ Šrámkova.
14. 10. 15.00 HŇÁCÁNÍ – práce s keramickou hlínou. Přihlášky 

a info: 553 712 821, p. Vajdová. SVČ Jaselská.
14. 10. 15.00 PATCHWORK – technika využívaná pro výrobu 

krásných předmětů z různorodých látek, s sebou 
zbytky látek, nůžky, pravítko. Přihlášky a info: 
553 712 821, p. Vajdová. SVČ Jaselská.

15. 10.  9.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. SVČ 
Husova.

17. 10.  9.00 SUPERTREFA – střelecká soutěž ve střelbě ze 
vzduchové pistole a pušky pro žáky 8. tříd. SVČ 
Husova.

17. 10.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE STOLNÍM TENISE ZŠ. 
Herna TJ Sokol Kateřinky a ZŠ E. Beneše.

18. 10. – 19. 10. OKRESNÍ FINÁLE VE FOTBALU SŠ, SOU a U.
21. 10. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK S VEČERNÍČKEM – 

RÁKOSNÍČKEM – zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi. SVČ Jaselská.

22. 10.  9.00 VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA PRO 
VEŘEJNOST. Máte doma papouška, kanárka či 
jiného ptačího krasavce? Přijďte nám ho ukázat 
a vyzkoušet, jak obstojí v porovnání s ostatními. 
Vítěze určí hlasováním sami návštěvníci. Info: 
724 756 276, p. Kaděrka. SVČ Husova.

26. 10.   PRÁZDNINOVÝ VÝLET NA MLADECKO spojený
7.15–16.15  s koupáním v bazénu, výpravou za bojovou tech-

nikou a střeleckou soutěží. Pro děti všech věko-
vých kategorií a maminky s dětmi. Sraz v 7.15 
na nádraží Opava východ. Info: 553 712 821, 
p. Synková.

26. 10. – 28. 10. PODZIMNÍ ŠTĚKÁNÍ. Dětský divadelní soubor 
9.00–19.00 Štěk zve všechny děti ve věku 6–15 let na dětský 

divadelní minikurz. Secvičení divadelního před-
stavení a odehrání v sále LD. Info a přihlášky 
do 20. 10. na ds.stek@seznam.cz, p. Kollmann 
– tel.: 606 312 581 nebo SVČ Husova – tel.: 
553 623 276.

  

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz
1. 10. 10.00 KAPITÁN PANTHO A PAPAGÁJ MIMO – 

pohádka pro děti v podání mima J. Benčíka. 
Pořádá SMO v rámci festivalu 49. Bezručova 
Opava. Předprodej Sluna.

1. 10. 16.00 HRA NA FLAŠU – představení pro děti mima J. 
Benčíka. Pořádá SMO v rámci festivalu 49. Bezru-
čova Opava. Předprodej Sluna.

8. 10.  O PRINCEZNĚ JEDNĚNCE – premiéra pohádky. 
10.00 a 16.00  Soubor OPAL LD SVČ Opava.
14. 10. 14.00 AUTORSKÝ SEMINÁŘ – pro vedoucí i členy 

divadelních souborů, pedagogy a studenty SŠ 
a VŠ – jak napsat vlastní hru nebo zdramatizovat 
nějaký text. Přednáší dramaturg a režisér DS Kej-
klíř L. Richter. Zkušebna LD.

15. 10.  MŮJ MEDVĚD FLÓRA. 
10.00 a 16.00  DS Kejklíř Praha. 
16. 10.  9.30 KEJKLÍŘ – pro MŠ a ZŠ. DS Kejklíř Praha. Při-

hlášky předem.
16. 10. 18.00 STOLEČKU, PROSTŘI SE! Pro mládež a dospělé. 

DS Kejklíř Praha.
22. 10.  ZLATOVLÁSKA. 
10.00 a 16.00  Soubor Skřítci LD SVČ Opava.
29. 10.  POHÁDKY ZE SÁČKU. 
10.00 a 16.00  Soubor Sáček LD SVČ Opava.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136
2. 10. – 6. 10. ZDOBENÍ TEXTILU – předváděcí akce. Různé 
9.00–17.00 techniky zdobení (konturová technika, tupování, 

stíraná technika, obtisky, razítka, savování).
18. 10.  KURZ ZDOBENÍ TEXTILU. V ceně kurzu 
15.00–18.00 materiál, polštář a bavlněná taška nebo příp. 

tričko s sebou. 

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
1. 10. 11.00 OPAVSKÁ BRUSLE A BRUSLIČKA – závody na 

inline bruslích o pohár primátora SMO. Pořádají 
Univerzitní sportovní klub SU a sportovně vzdě-
lávací agentura SPORTOVNIKURZY.CZ. Městské 
sady.

AKADEMICKÝ DEN SLEZSKÉ UNIVERZITY K 15. VÝROČÍ 
JEJÍ EXISTENCE. Aula Na Rybníčku 1.
11. 10. 10.00 SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ Vědecké rady a Aka-

demického senátu s udělením Zlatých a Stříbr-
ných medailí Slezské univerzity v Opavě. 

11. 10. 18.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT Komorního pěveckého 
sboru Slezské univerzity. Křest jeho prvního CD. 

SEV AREKA AKREDITOVANÉ EKOCENTRUM ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 608 525 115, 
areka_opava@quick.cz, web.quick.cz/areka_opava
 2. 10.  9.00 SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ DĚTSKÝCH 

PARLAMENTŮ A ZASTUPITELSTEV 
v Ostravě.

 3. 10.  8.00–16.00 ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OZDM.
 9. 10. a 10. 10. KONFERENCE FORUM 2000 v Praze – tři 

pracovníci SEV Areka.
15. 10. – 17. 10. KRAJSKÉ SETKÁNÍ PARLAMENTŮ 

A ZASTUPITELSTEV DĚTÍ A MLÁDEŽE 
MS KRAJE v Orlové.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

20. 10.  DEN STROMŮ – celodenní akce pro při-
hlášené MŠ a ZŠ 1. stupeň.

26. 10. – 29. 10. ODBORNÝ SEMINÁŘ ve Vratimově. Pro 
předem přihlášené. 

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzerva-
tor.cz, www.konzervator.cz
11. 10. 19.00 KONCERT Z CYKLU POCTA MOZAR-

TOVI. Představí se studenti klavírního, 
pěveckého oddělení a oddělení řízení 
sboru. Předprodej Sluna. Minoritský kláš-
ter.

19. 10. 10.00–16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10 h. zahá-
jení – koncert studentů v koncertní aule 
školy. Prohlídka budovy školy, příp. kon-
zultace s pedagogy.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
3. 10. 15.00 BESEDA O STÁŽI V AMERICKÉM A RA-

KETOVÉM CENTRU V ALABAMĚ se Z. 
Hanzlíkovou a studenty – účastníky stáže. 
Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá 
StOpa.

5. 10.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 
astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce na 
Vrchní 43. Lékařská astrologie, poraden-
ství zdarma. Objednávky osobně nebo na 
tel.: 553 773 060, 732 256 115.

7. 10. 10.00–18.00 CESTA SRDCE. Celodenní seminář s me-
ditacemi, relaxačními a léčebnými tech-
nikami s M. Horákovou. Konvent minoritů 
– malý sál Opava. Info: prodejna Radost – 
tel.: 732 257 946, 732 511 213.

11. 10. 15.00 DEN DIABETIKŮ. Přednáška dok-
torky Jany Palečkové na téma Diabe-
tická noha, informace a ukázka diabetické 
obuvi, možnost měření hladiny krevního 
cukru a tlaku. Aula Církevní konzerva-
toře Opava, Beethovenova 1. Pořádá Svaz 
postižených civilizačními chorobami v ČR, 
ZO Opava, Liptovská 21.

11. 10. 18.00 JAK ZÍSKAT SPOKOJENOST – prožitko-
vě-relaxační setkání s astrologií a astro-
módou, P. Hlaváčová. Rezervace na tel.: 
721 928 721. Čajovna Kira, Ostrožná.

11. 10. 18.00 MATIČNÍ DISKUZNÍ STŘEDA – téma: 
Ludmila Hořká a její svět. Úvodní slovo D. 
Vlašínová. Pořádá Matice slezská. Matiční 
dům – velký sál, Rybí trh 8.

14. 10. – 15. 10. POZNEJ, CO V TOBĚ DŘÍMÁ aneb Ast-
rologie šitá na míru. Prožitkový seminář. 
Vede P. Hlaváčová. Minoritský klášter. So 
10 h. – Ne 14 h. Nutná rezervace na tel.: 
721 928 721.

18. 10. 18.00 ZNÁTE SVÉ MOŽNOSTI? Beseda o dis-
poziční prognostice. Kulturní místnost 
Školního statku, Englišova 526. V pří-
padě dalšího zájmu – poradenské služby 
DIPu – pobočka společnosti Noetis, Ján-
ská 16 nebo možnost dálkového vzdě-
lávání na Telestézické akademii spo-
lečnosti Noetis. Info: 736 616 990, 
www.noetis.cz.

23. 10. 15.00 BESEDA O LETOŠNÍM XIV. VŠESOKOL-
SKÉM SLETU s M. Kurkovou a V. Švag-
rovou. Klub důchodců, Masarykova 25. 
Pořádá StOpa.

KURZY
KURZ PSYCHOGRAFICKÉ KRESBY 1. a 2. stupeň. Vede M. 
Machková – poradce pro přírodní metody léčení. 19. 10. – 22. 10. 
od 9 do 18 h. Parkhotel, Lipová 2 (Městské sady). Info: p. Krá-
lová, tel.: 776 778 333, 553 714 968.
ZASVĚCENÍ A PROŠKOLENÍ DO REIKI – přírodního léčitelství 
1. stupně – 21. 10. Zasvěcení a proškolení do systému „K” REIKI 
– 14. 10. Esoterické centrum Reiki Mandala, Kateřinská zeměděl-
ská a.s., Vrchní 30. Info a přihlášky: 776 102 332.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HRY NA KYTARU PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ přímo na ZŠ. Kytarová škola – MELODY, Olomoucká 42. Při-
hlášky a info: 728 841 543.

VÝUKA V KURZECH SPOLEČENSKÝCH TANCŮ pro dospíva-
jící mládež, vysokoškoláky, manželské páry a partnerské dvo-
jice. 10–12 lekcí po 2,5 hod. Přihlášky a info: 603 527 133, 
mirek.spacil@post.cz, www.vitr-opava.cz.
VÝTVARNÉ KURZY pro děti, dospělé, seniory a matky s dětmi 
na Matiční 4. Vytáčení na hrnčířském kruhu, modelování, tech-
niky glazování. Možnost individuálního vedení nebo skupino-
vých kurzů, výroba užité a dekorativní keramiky. Info: p. Černá 
– 737 215 727, p. Sedláčková – 606 373 759. Studijní kresba, 
příprava na přijímací zkoušky na výtvarné školy, výtvarné 
kurzy pro dospělé. Info: p. Melecká – 605 161 276. Prodej 
užité a dekorativní keramiky. Den otevřených dveří 19. 10. od 
14 do 17 h.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední a večerní kurzy pro 
veřejnost. Zahájení kurzů do 6. 10. Výuka probíhá atraktivním 
způsobem se sluchátky, v nadstandardních učebnách, v malých 
skupinách, se špičkovými vyškolenými lektory. Týdenní inten-
zívní kurzy v Luhačovicích od 8. 10. do 13. 10. Kurzy pro tee-
nagery – podzimní dvoudenní kurz AJ pro „náctileté” od 26. 10. 
do 27. 10. Ukázková hodina zdarma. Info: Těšínská 30, tel./fax: 
553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.org.
KURZ ABC NOVÉHO ŽIVOTA – prakticky a srozumitelně o du-
chovní dimenzi života. 4. 10. – Jiná dimenze, 11. 10. – Nový 
život, je to možné? 18. 10. – Nová identita, 25. 10. – Aspekty 
nového života. Vždy v 18.30 h. Pořádá křesťanské centrum Cesa-
rea, Olomoucká 24, tel.: 553 628 919, cesarea@quick.cz.  

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
6. 10.  5. SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ VGJŽ 
17.00–23.00  OPAVA, jejich rodinných příslušníků a přátel. 

Restaurace U Hrocha, Krnovská.
7. 10. 19.00 MEZINÁRODNÍ KONCERT. Vystoupí mužský 

pěvecký sbor Witzenmann, dirigent B. Haberstroh 
a Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Chrámový sbor 
Opava, dirigent K. Kostera. Sněmovní sál minorit-
ského kláštera. Pořádá Um. agentura Kostera.

14. 10. 14.30 MORAVSKÁ DECHOVKA – FRYŠTÁCKÁ JAVO-
ŘINA. Pořádá ag. Mazel – M. Masařík. Kino Mír.

25. 10. 19.00 VARHANY BAROKNÍ A KLASICKÉ (kon-
cert člena poroty 15. Mezinárodní soutěže mla-
dých varhaníků). M. Sander (Německo) uvede 
díla J. S. Bacha, C. Ph. E. Bacha, W. A. Mozarta 
a Ph. Wolfruma. Konkatedrála Nanebevzetí Panny 
Marie. 2. abonentní koncert SMO a SVU Talent.

30. 10. – 2. 11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH 
16.30, 18.30,  FILMŮ – 4. ROČNÍK. Předprodej Sluna a Měst-
20.30  ské informační centrum. Vstupenky pouze celo-

denní. Možnost dopoledního promítání pro školy. 
Klub Clasic No. 5.

3. 11. 19.00 HOUSLOVÝ RECITÁL OPAVSKÉ RODAČKY 
HANY KOTKOVÉ ZE ŠVÝCARSKA. Sněmovní 
sál minoritského kláštera. Pořádá Um. ag. Kos-
tera.

OSLAVA NAROZENIN OC SILESIA. OC Silesia. 
7. 10.  LOOK BELLA – soutěž krásy. Vystoupí D. Rolins, 
14.00–18.00  moderuje P. Holík, tančí Magic Free Group. 

Módní přehlídky, kadeřnická show, ukázka líčení, 
divácké soutěže.

8. 10.  DANCE PARADE tanečních skupin. Taneční 
14.00–18.00  soutěže v Hip Hopu, Street Dance a OC Silesia 

Dance, vystoupí Magic Free Group, divácké sou-
těže.

RAKETA BOWLING, s.r.o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
2. 10., 3. 10. 16.00 6. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
4. 10. 17.00 6. KOLO MBS – 3. liga
7. 10., 14. 10. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
21. 10., 28. 10. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
9. 10., 10. 10. 16.00 7. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
11. 10. 17.00 7. KOLO MBS – 3. liga
16. 10., 19. 10. 16.00 8. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
17. 10., 24. 10. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – 

ABL
18. 10. 17.00 8. KOLO MBS – 3. liga
22. 10. 13.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ 

JEDNOTLIVCŮ. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2006.

23. 10., 26. 10. 16.00 9. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
25. 10. 17.00 9. KOLO MBS – 3. liga
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28. 10.  DÁREK KE DNI VZNIKU SAMOSTA-
NÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. 
Vyhraj pivo nebo Kofolu (3 x strike po 
sobě).

30. 10., 31. 10. 16.00 10. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
7. 10. 20.00 II. LIGA FUTSAL – Medvědi Malé Hoštice – Bull-

dogs Hodonín.
14. 10. 18.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI – VK Opava – Zlín.
21. 10. – 22. 10. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK. 
9.00–18.00  Pořádá Sdružení chovatelů koček Ostrava. Info: 

556 427 171, p. Kabina, kabina@mail.miramo.cz.
28. 10. 18.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI – VK Opava – České 

Budějovice.
  

SPORTOVNÍ AKCE
37. ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU – SLAVKOVSKÝ LESÍK. 
Ne 15. 10. – prezentace 8.30–9.30 h. – fotbalové hřiště SOKOL 
Slavkov u Opavy. Závodí se ve všech věkových kategoriích. Info: 
728 835 460, p. Kociánová.

AB SQUASH CENTRUM, Fügnerova 52, tel.: 553 613 332. Cvi-
čení TCHAJ-ŤI ČCHÜAN (tajči) – St: 15.45 h. – cvičení sestavy 85 
forem styl Jang, St: 16.45 h. – cvičení pro začátečníky.
KARATE KUMA DOJO TJ SLEZAN OPAVA, tělocvična ZŠ Šrám-
kova, tel.: 606 757 690 – R. Chalupa, 776 030 739 – M. Špa-
lek. Nábor všech věkových kategorií do oddílu. Výuka SHOTOKAN 
KARATE v tradičním japonském duchu. Po, St, Pá od 17 h. 
TARRAGONA FITNESS KLUB, Krnovská 69, tel.: 777 615 598, 
www.taragonna.cz. Zahájení lekcí na vodních stacionárních 
kolech „Aqua Bike” a cvičení ve vodě Aqua Fitness s vodním náči-
ním. Vhodné pro všechny věkové skupiny i se zdravotním osla-
bením – LRC školní statek Englišova 56, rezervace: 777 615 598. 
Individuální poradenství v redukci váhy a redukční kurzy cvičení, 
kurzy tae-bo (cvičení s prvky bofových stylů), power-joga, body-
styling, happy dance, břišní tance a Hip-Hop tance pro mládež – 
Krnovská 69.
KLUB TAEKWON-DO ITF OPAVA pořádá nábor dětí a mládeže 
od 10 let. Ukázka tréninku pro veřejnost – Čt 5. 10. od 18 h. na 
Mendelově gymnáziu. Více informací na www.opava.taekwondo.cz 
nebo na tel.: 777 284 573, příp. na pravidelných trénincích v Po 
19–20.30, Út 18.30–21, Čt 17.30–20.30 h.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Pomůcka:
ABE, 
Anaa,

ses

Citoslovce
výzvy
k tichu

Vtip Evropanka
Úchylka

při
výstřelu

Zřasení
látky

Mořský
zajíc
(plž)

Pražská
SPZ Schodek Chycená Lékařské

oddělení
Atol

v Polynésii
Řím. čísl.

549
Latinská
spojka

Egyptský
pojem
duše

Osamoceno V zadní
části Záď

Možná
Vzbouřenec Jednota

Slovan Sloven.
„tuna”

1. DÍL
TAJENKY

Zápis 
o úředním

jednání

Bývalá
značka

vaty

Spěch
Poušť

Žen. jméno
(23. 3.) Ouha

Starší značka
žiletek Omalovat Polské území 

u čes. hranic

Rusky
„adresa”

Vylučování
potu Kus ledu

Krajový
oděv Porazit

Výstavba
Ostr.-Karv.

dolů
(býv. zkr.)

Český ho--
kejista (Pavel) Tlustokožec

Záměry Švédská
čísl. (3)

Mužské
jméno

Vnadná Směnka

Sháňka Mzda

Tato

Stroj k prose-
kávání lepenky Adamova

družka
(angl.)

Madridské
muzeum Jedno-

barevný
Sonda V esperantu 

„šest”

SPZ
Blanska

2. DÍL
TAJENKY
Chem. zn.

zlata

Šlechtic Značka
kosmetiky

Ikonická
značka

Kněžské
oděvy Osvědčení Nářečně

tolik

Vážení čtenáři, v tajence říjnové soutěžní křížovky najdete návod na sportovní uplatnění. Chcete-li navíc získat jednu 
ze tří fotografických publikací Opavy, zašlete nám do 16. října správné znění tajenky buď na adresu: Magistrát města 
Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete 
odevzdat i na podatelně magistrátu.

Text k říjnové křížovce: Jeho první lásky ho brzy poslaly k ledu, respektive k šípku, ale v hokeji ani v házení šipek 
příliš nevynikal. Až Kamila, která mu dala kopačky a poslala ho do háje, mu předurčila ten správný sportovní směr. 
(Dokončení v tajence křížovky.)

Správné znění tajenek zářijové křížovky zní: 1. tajenka – Moudřejší už topí. 2. tajenka – Modřejší ustoupí. Svou výhru 
v podobě nového trička s logem Opavy si mohou v redakci Hlásky vyzvednout tyto opavské výherkyně: Marie Skácelí-
ková, Vlastimila Olšová a Věra Kovářová.
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Slezská univerzita má za 
sebou 15 let své existence. 

Připomene si to 11. října v rámci 
svého Akademického dne. 

Představitelé akademické obce se s po-
zvanými hosty sejdou nejprve na slav-
nostním zasedání Vědecké rady a Aka-
demického senátu Slezské univerzity. 
To bude zahájeno v 10 hodin v aule Na 

Rybníčku. V jeho programu budou pře-
dány Zlaté a Stříbrné medaile Slez-
ské univerzity. Zlaté převezmou rektoři 
dvou partnerských vysokých škol z Ka-
tovic Florian Kużnik a Janusz Janec-
zek a generální konzul ČR v Katovi-
cích Josef Byrtus, stříbrné pak biskup 
ostravsko-opavské diecéze František 
Václav Lobkowicz, člen přípravného 
výboru pro vznik univerzity František 

Peringer a pedagog Jindřich Štreit. Pod-
večerní čas bude od 18 hodin v aule 
patřit slavnostnímu koncertu Komor-
ního pěveckého sboru Slezské univer-
zity. Před zahájením hudebního pro-
gramu bude Stříbrnou medailí oceněn 
zakladatel tělesa Artur Sommer, který 
působí na univerzitě od jejích počátků. 
Kromě toho dojde také na křest prvního 
CD sboru.

INZERCE

Velvyslance USA v České 
republice Williama 

J. Cabanisse i jeho manželku 
Catherine přivítala v polovině 
září opavská Charita. 
Velvyslanec si prohlédl 
chráněné dílny, kde ocenil 
kvalitu výrobků lidí s různým 
postižením.

Zajímal se o postavení zaměstnanců, 
o způsob prodeje a otázku financování. 

Jako úspěšný podnikatel má v této 
oblasti mnohaleté zkušenosti.

Paní Catherine Cabanissová je člen-
kou organizace „Diplomatic Ladies 
Association”, která každoročně pořádá 
vánoční bazar, jehož výtěžek je věno-
ván organizacím poskytujícím soci-
ální služby. Charitě přispěla na nákup 
rehabilitačního kola pro děti s kombi-
novanými vadami a na „CHA CHA diva-
dlo”, aktivitu Rehabilitačních dílen pro 

duševně nemocné a mentálně posti-
žené. Manželskému páru pak předvedli 
své dovednosti herci z řad klientů. Oba 
hosté si ještě vyzkoušeli některé ze 
zde používaných výtvarných technik. 
„Je to první návštěva zástupců asoci-
ace a já pevně věřím, že v dobré spo-
lupráci budeme pokračovat i v bu-
doucnu,” konstatoval ředitel opavské 
Charity Jan Hanuš. Akce se také mimo 
jiné účastnila ředitelka opavského 
úřadu práce Jarmila Mateřanková.

Velvyslanec USA navštívil opavskou Charitu

Slezské univerzitě je patnáct let

KRÁTCE
Den sociálních služeb. V rámci komunit-
ního plánování sociálních služeb v Opavě 
pořádá městský odbor sociálních věcí 9. lis-

topadu od 10 do 19 hodin v Kulturním domě Na Ryb-
níčku Den sociálních služeb. Představí se zde opavské 
organizace, které pomáhají dětem a rodinám, zdravotně 
handicapovaným, seniorům a lidem v těžké životní situ-
aci. Akce je určena pro všechny, kdo se chtějí zoriento-
vat v nabídce sociálních služeb v Opavě. Máte-li zájem 
vystavovat či se zúčastnit doprovodného programu, 
kontaktujte koordinátorku komunitního plánování Kate-
řinu Gelnarovou, a to buď e-mailem: katerina.gelnaro-
va@opava-city.cz nebo telefonicky: 553 756 617.
Maséři se stěhují do Jaktaře. V říjnu bude přestě-
hováno Středisko masážních služeb, které je jedním 
z chráněných pracovišť Charity Opava, z Kylešovské 
ulice do nových prostor v Jaktaři. Středisko poskytuje 
klasické masáže, lymfatické masáže, perličkové a hyd-
romasážní koupele. Nyní bude rozšířeno o multifunkční 
saunu a aromamasáže. Můžete jej navštívit v pracov-
ních dnech v době od 7 do 20 hodin a objednat se na 
telefonním čísle 553 611 322.
Změna sídla Střediska vzájemné pomoci. Začát-
kem října bude z Jaktaře na Kylešovskou ulici přestě-
hováno Středisko vzájemné pomoci. V případě potřeby 
si můžete dohodnout schůzku na telefonním čísle 
553 653 776 nebo e-mailem svp@charitaopava.cz.
Domino vyhrálo jazykovou cenu. Dětský pěvecký 
sbor Domino ze ZŠ Ilji Hurníka získal významnou jazy-
kovou cenu Label. Evropskou jazykovou cenu pro Čes-
kou republiku získal sbor za projekt Klub Domino doma, 
v Evropě a ve světě. Dominu se podařilo prokázat, že se 
v pěveckém sboru dají rozličnými kreativními způsoby 
značně rozšiřovat cizojazyčné dovednosti. Sbor převzal 
cenu na konci září na ministerstvu kultury.
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Víte, jak vypadala Opava 
v šedesátých letech? Pohled 

na některá tehdejší prostranství 
vám nabízíme díky opavskému 
rodákovi Günteru Bannochovi.

„V minulých dnech navštívil Opavu 
a Magistrát města Opavy pan Günter 
Bannoch z německého města Aichach. 

Pan Bannoch je opavským rodá-
kem z Hradecké ulice. Opavu navště-
vuje pravidelně již přes 40 let. Při své 
poslední návštěvě přenechal městu 
darem soubor svých fotografií Opavy 
z roku 1965,” konstatoval tajemník 
magistrátu Tomáš Elis. 

Předkládané fotografie jsou amatérské, 

nearanžované pohledy na Opavu roku 
1965. „Pan Bannoch se živě při každé 
návštěvě zajímá o aktuální dění v na-
šem městě, zejména o výrazné stavební 
proměny Opavy, které přetvářejí naše 
město. Věříme, že se společně s námi 
ponoříte do příjemné nostalgie – mladší 
generace již do historické, pamětníci do 
vzpomínkové,” podotkl tajemník.

Nahoře vlevo:
Hláska před 
čtyřiceti lety.

Nahoře vpravo:
Takovýto otevřený 
pohled na konka-
tedrálu už dnes 
není možný.

Uprostřed vlevo:
Pohled z Horního 
náměstí na bývalý 
špitál U Rytířů 
(ulici Popskou).

Uprostřed vpravo:
Výhled na 
křižovatku, kterou 
dnes známe jako 
křižovatku Ostrož-
ná – Hrnčířská.

Dole vlevo:
Hotel Koruna, 
který byl v sedm-
desátých letech 
odstřelen a na 
jeho místě vznikl 
hotel Kamyšin.

Dole vpravo:
Dnes už rovněž 
neexistující 
klece s ptáky pod 
Ptačím vrchem.

Foto: Günter 
Bannoch

HISTORIE

Opava v šedesátých letech



KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

18

Číslo 9 | říjen 2006

Slezské divadlo opět zahájilo 
letošní divadelní sezonu 

veřejným představením na 
Horním náměstí. Divadelní 
schody jako jeviště, orchestr pod 
ním. A směsice z oper, operet 
a muzikálů.

Divadelníci se opět na začátku září před-
vedli Opavanům, aby je pozvali na nová 
představení. Na sezonu připravili 12 
nových kusů, od světové klasiky až po 
novodobé komedie a dramata. A čím 
vás bude divadlo chtít přilákat? Letošní 
premiéry Slezského divadla: 24. 9. 2006 

Ladislav Stroupežnický – Naši furianti 
– činohra – česká klasika, 15. 10. 2006 
Wolfgang Amadeus Mozart – Don Gio-
vanni – světová opera, 26. 11. 2006 
Francis Veber – Blbec k večeři – činohra 
– komedie, 17. 12. 2006 Peter Shaffer 
– Amadeus – hudební divadlo – hudební 
komedie, 14. 1. 2007 Zbyněk Matějů – 
Čaroděj ze země Oz – balet – fantas-
tická pohádka, 11. 2. 2007 Friedrich 
Schiller – Marie Stuartovna – činohra – 
historické drama, 11. 3. 2007 Bohuslav 
Martinů – Hry o Marii – opera na biblické 
téma, 1. 4. 2007 Molière – Lakomec – 
činohra – světová klasika, 22. 4. 2007 
P.Stone, J.Styne, B.Merrill – Někdo to 
rád horké – hudební divadlo – hudební 
komedie, 20. 5. 2007 Eric Emmanuel 
Schmitt – Hotel u dvou andělů – čino-
hra – současná hra, 17. 6. 2007 Giu-
seppe Verdi – Trubadúr – klasická opera, 
10. 9. 2006 Miloš Macourek, Jana Sop-
rová – Mach a Šebestová – pohádka – 
premiéra mimo předplatné.

Slezské divadlo 
nabídlo veřejnosti 
několik ukázek ze 
svého repertoáru.
Foto: Jan Šindler

Divadlo lákalo
Opavany na novou sezonu

Přehlídka outdoorových filmů. 
Poslední den v říjnu začíná v klubu 
Clasic No. 5 za finanční a technické 
podpory města Opavy další roč-
ník Mezinárodního festivalu outdo-
orových filmů. V časech od 16.30, 
18.30 nebo 20.30 hodin jsou pro 
vás připraveny jedinečné snímky 
jak osvědčených, tak i zcela nových 
autorů. Po dvou úspěšných roč-
nících se CK Turistika a Hory roz-
hodla přidat jeden promítací den 
navíc. Máte tedy možnost po celé 
tři dny sledovat neuvěřitelná dob-
rodružství, která se odehrála v nej-

různějších koutech světa. Součástí 
festivalu bude i beseda s opav-
ským přemožitelem kanálu La 
Manche Davidem Čechem, pře-
hlídka nejlepších loňských snímků 
a možnost dopoledního promítání 
pro školy (informace na telefonu 
737 283 995). Celodenní vstupenky 
si můžete zakoupit v Městském 
informačním centru nebo ve Sluně. 
Nové číslo Vlastivědných listů. 
Počátkem října vychází druhé číslo 
letošního ročníku Vlastivědných 
listů Slezska a severní Moravy. 
Opavy a Opavska se v něm týkají 

články o opavském zemském 
komorníkovi Jindřichu Buchovském 
z Ochab, z historie četnické sta-
nice v Mladecku, o výstavbě Tyr-
šova stadionu a ke stému výročí 
narození sochaře Vincence Havla. 
K 750 letům města Hlučína je otiš-
těn příspěvek o zdejším reálném 
gymnáziu. Zajímavý je též přehled 
největších stromů v našem kraji. 
Nechybí kratší články o jubilantech, 
informace o činnosti Matice slez-
ské a přehled nejnovější regionální 
literatury. Užitečným doplňkem je 
obsah ročníků 2000 až 2005.

K
R

Á
T

C
E

I letos se můžou děti a školáci 
do 15 let zúčastnit městské 

soutěže O nejkrásnější vánoční 
ozdobu. Nejhezčí z ozdob budou 
zavěšeny na vánoční stromy na 
Horním a Dolním náměstí. 

Soutěž bude opět rozdělena do tří 
kategorií: mateřské školy, ZŠ – 1. stu-
peň, ZŠ – 2. stupeň. Soutěžit mohou 
jednotlivci i kolektivy. Jednotlivci 
mohou odevzdat pouze jednu ozdobu, 
kolektivy mohou odevzdat kolekci nej-
méně 10 ozdob (ze stejného materi-

álu či se stejným motivem), jejíž sou-
částí musí být také ozdoba na špičku 
stromu. Ozdoba musí splňovat tyto 
parametry: musí být vytvořena z ja-
kéhokoliv materiálu, který odolá pově-
trnostním vlivům po dobu 1 měsíce 
(sníh, déšť), např. přírodní materi-
ály (sláma, sušené plody, šišky atd.), 
textil, kartón; velikost musí být v roz-
mezí 30–50 cm; bez světla a potřeby 
elektrického zdroje; musí být opatřena 
háčky nebo šňůrkami na zavěšení; 
nesmí být příliš těžká, aby byl strom 
schopný ji unést. Ze soutěže budou 

vyloučeny ty ozdoby, které viditelně 
nebyly vytvořeny dětmi.

Ozdoby doručte nejpozději do 15. lis-
topadu na adresu Magistrát města 
Opavy, odbor prezentace a zahraničních 
vztahů města, Horní náměstí 69, 746 26 
Opava. Součástí vyrobené ozdoby musí 
být kontakt na autora: jméno, věk, 
adresa, telefonní číslo. Ozdoby bude 
opět vyhodnocovat porota složená ze 
zástupců města. Tak jako v loňském 
roce vítěze jednotlivých kategorií oce-
níme dárkem a zveřejníme je v Hlásce.

Vánoční stromy se rozzáří ozdobami dětí
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Více než šedesát kulturních a spole-
čenských akcí ozdobilo letošní ročník 
Bezručovy Opavy. Mezi nejnavštěvo-
vanější a nejúspěšnější patřila výstava 
ilustrací slovenských výtvarníků 
Dušana Kállaye a Kamily Štanclové ke 
kompletnímu vydání Andersenových 

pohádek či třeba vyprodaný společný 
koncert vídeňského chlapeckého sboru 
Amadeus Knabenchor Wien a sboru 
stěbořického. Mezi důležité akce pat-
řilo i vyhodnocení dětské a studentské 
výtvarné a literární soutěže O cenu 
primátora města. 

Festivalové téma Dítě v nás mělo u di-
váků úspěch. Podle festivalového dra-
maturga Petra Rotrekla se už Opava 
může těšit na 50. ročník, který by měl 
být připraven s ohledem na jeho slav-
nostní a výroční ráz. 
Foto: Jan Šindler, archiv Karla Kostery

Bezručova Opava sklízela úspěch

Patnáctý ročník soutěže mladých varhaníků

Varhanní mládí se po dvou 
letech již po patnácté setká 

při soutěžním klání ve slezské 
metropoli. Ve varhanním světě 
výjimečná soutěž oslovila 
tentokrát rekordní počet 81 
mladých hudebníků. Vzbudila 
zájem i těch nejmladších 
– dokonce už třináctiletých – 
soutěžících bez profesionálních 
ambicí. Mezi nimi i dvou 
opavských rodáků.

„Téměř třicetiletá kontinuita opavské 
varhanní soutěže je přesvědčivou výpo-
vědí nejen o jejích společensko-umě-
leckých hodnotách, ale také o dnes již 
nesporném významu pro české i me-
zinárodní varhanní dění,” říká varhaník 
a tajemník poroty Jiří Čech. Letošní XV. 
ročník je totiž už počtvrté otevřen pro 
varhaníky bližších i vzdálenějších zemí; 
tradičně převažující účastníci ze středo-
-východní části Evropy budou v tomto 
ročníku soutěžit s kandidáty západoev-
ropskými, dokonce i s varhanními inter-
prety jiných světadílů.

Soutěží se ve třech kategoriích. Ve 
druhé kategorii (do 19 let) se zúčastní 
soutěžního zápolení třicet varha-
níků studujících na našich i zahranič-
ních uměleckých školách. S osmi čes-
kými a osmi slovenskými kandidáty zde 
vystoupí třináct účastníků z Polska a je-
den varhaník z Ruska.

Stále většímu zájmu se však těší kate-
gorie třetí s věkovým limitem do 26 let. 
Určujícím podnětem pro rekordních 39 
zájemců s nejvyššími uměleckými cíli 
může být trend specifického tříkolového 
řešení u této kategorie. „Hlavní pořa-
datel město Opava spolu s přípravným 

výborem soutěže totiž rozložili stylově 
pestrou dramaturgii tří soutěžních kol 
mezi tři zcela odlišné nástroje,” konsta-
tuje Jiří Čech. Čeští a slovenští varha-
níci spolu s kandidáty z Polska, Ruska, 
Maďarska, Německa, Itálie, Norska 
a Jižní Koreje tak prokáží nejen mno-
hem vyšší stylovou orientaci, ale i při-
způsobivost na nástrojích v Městském 
domě kultury Petra Bezruče, v Chrámu 
sv. Ducha a finalisté pak na varhanách 
v Konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie.

Výkony soutěžících budou hodnotit dvě 
odborné poroty s mezinárodním obsa-
zením: Porotě I. a II. kategorie bude 

předsedat profesor pražské Konzerva-
toře Jan Kalfus, laureát I. ročníku opav-
ské varhanní soutěže. Jednání poroty 
III. kategorie povede profesor Hudební 
fakulty pražské Akademie múzických 
umění Jan Hora.

„Obohacením soutěže bude zcela určitě 
koncertní vystoupení člena soutěžní 
jury – německého interpreta Martina 
Sandera,” míní varhaník Jan Čech. V je-
dinečné programové nabídce tohoto 
umělce, profesora vysokých škol v He-
idelbergu a Frankfurtu, zazní varhanní 
díla rodiny Bachů, skladba letos jubilují-
cího W. A. Mozarta a programní Sonáta 
interpretova krajana Philippa Wolfruma.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ 
MLADÝCH VARHANÍKŮ 
OPAVA 2006 
XV. ROČNÍK
Pod záštitou krajského hejtmana Evžena 
Tošenovského a primátora města Opavy 
Zbyňka Stanjury, za spoluúčasti Sdru-
žení pro umění a výchovu Talent v Os-
travě, Nadace Český hudební fond Praha 
a Církevní konzervatoře Opava, pořádá 
statutární město Opava.

Program:
14. 10. SOUTĚŽ I. KATEGORIE – 

1. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče 

15. 10. SOUTĚŽ I. KATEGORIE – 
2. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče

17. 10. SOUTĚŽ II. KATEGORIE – 
1. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče 

18. 10. SOUTĚŽ V IMPROVIZACI II. 
KATEGORIE, Konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie

19. 10. SOUTĚŽ II. KATEGORIE – 
2. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče 

23. 10. SOUTĚŽ III. KATEGORIE – 
1. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče 

24. 10. SOUTĚŽ III. KATEGORIE – 
1. kolo, Městský dům kultury 
Petra Bezruče 

 SOUTĚŽ V IMPROVIZACI III. 
KATEGORIE, Konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie 

25. 10. VARHANNÍ KONCERT MAR-
TINA SANDERA, Konkated-
rála Nanebevzetí Panny Marie 
(19.00)

26. 10. SOUTĚŽ III. KATEGORIE – 
2. kolo, Chrám sv. Ducha

28. 10. SOUTĚŽ III. KATEGORIE – 
3. kolo, Konkatedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie

 KONCERT VÍTĚZŮ XV. ROČ-
NÍKU MEZINÁRODNÍ SOU-
TĚŽE MLADÝCH VARHANÍKŮ 
OPAVA 2006, Konkated-
rála Nanebevzetí Panny Marie 
(19.00)
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Příznivce kolečkových bruslí 
čeká vrchol sezony. Po 

poslední noční jízdě Opavou 
přichází soutěž o pohár 
primátora Opavy – Opavská 
brusle. Soutěž se pojede 
1. října v Městských sadech.

Od 11 hodin dopoledne začnou starto-
vat první závodníci. Organizátoři při-
pravili klání pro děti do osmi let na 
600 metrů, juniorské kategorie absol-
vují závody na 3,5 km, muži a ženy 
na 10 km. Pro nejvytrvalejší závod-
níky a závodnice byly vypsány půlma-

ratóny na 21 km. Poprvé bude do pro-
gramu zařazen závod tandemových 
kol zdravotně postižených dětí se zra-
kovým handicapem s vodiči, připra-
vený zásluhou spolupráce pořadatelů 
se základní školou na Havlíčkově ulici.

Rovinatá trať vede po novém asfalto-
vém povrchu, který město pro brus-
laře upravilo letos v létě. Start a cíl 
jsou situovány do prostoru před 
Parkhotelem. Bruslaři neplatí žádné 
startovné, takže stačí přijít nej-
později půl hodiny před zahájením 
závodů, mít potřebné vybavení (při-

lba, chrániče), prezentovat se a pak 
se už vydat na trať. Na organizaci 
akce se podílejí Univerzitní sportovní 
klub a sportovně vzdělávací agentura 
Sportovnikurzy.cz.

Program soutěže: Zahájení závodů 
v 11.00 hod., 11.30 Závod dětí na 
600 m okruhu, 12.00 Závod juni-
orů na 1750 m okruhu (2 kola), 
12.45 Závod na 10.000 m na 1750 m 
okruhu (6 kol), 14.00 Závod v krá-
lovském půlmaratónu na 1750 m 
okruhu (12 kol). V případě deště se 
závody nekonají.

Přeskočila český rekord

Opavská atletická naděje 
Petra Kozelková drží od 

poloviny září nový český 
žákovský rekord ve skoku 
o tyči. Na mezistátním 
atletickém utkání do 15 let 
mezi Českem a Slovenskem 
v Nových Zámcích překvapila 
i největší favoritku soutěže, 
slovenskou rekordmanku 
Čížkovou.

Petra Kozelková se zapsala do tabulek 
výkonem 353 cm. To je výkon, který 
by ji například na letošním meziná-
rodním mistrovství ve skoku o tyči 
v polském Ustroniu zajistil i první 
místo v kategorii žen. Navíc týden 
před Novými Zámky vyhrála Kozel-
ková ještě české žákovské mistrovství 
a na vítězství ji stačilo 330 cm.

Kozelková nebyla sama, která za 
Opavu získala cenné body pro české 
barvy. Z atletů Sokola Opava ještě 
zvítězil Filip Čermák v oštěpu výko-
nem 58,48 m, druhé místo vybojoval 
Jakub Sýkora v běhu na 1500 m pře-
kážek před oddílovým kolegou Tomá-

šem Hlávkou. Dobře se vedlo i Jiřímu 
Malysovi z atletického oddílu Prestar 
Opava, který s velkým náskokem zví-
tězil v chůzi na 3000 m (14:36,91). 
Soutěž družstev vyhrálo A družstvo 
ČR (332 bodů) před výběrem ČR B 
(210 bodů) a před výběrem žákov-
ských atletů Slovenska (173 bodů). 

Tabulky rekordů měnili opavští atleti 
nejen na žákovském mezistátním 
utkání, ale i ve svých domácích sou-
těžích. Dorostenecký rekord v běhu 
na 400 m překonal v rámci čtvrtého 
atletického ligového kola Petr Vaněk 
(47,66 s). V souboji na Tyršově stadi-
onu vyhrál závod mužů, a přispěl tak 
k výhře opavského družstva, které je 
nejlepší v celkové klasifikaci soutěže.

Nejvíce bodů získal pro družstvo Jan 
Kudlička za tyč, výšku, dálku a šta-
fetu. 

Družstvo žen bojovalo v Olomouci ve 
čtvrtém kole I. NL a skončilo na tře-
tím místě. Nejvíce mu pomohla Lucie 
Ondraschková v dálce, na 100 m pře-
kážek a na 400 m překážek.

Tyčkařka Petra 
Kozelková po 
překonání českého 
žákovského 
rekordu.
Foto: archiv Jiřího 
Lesáka

Opavská brusle a bruslička

Šedesátku oslavili 
postupem
Oslavy šedesátého výročí fun-
gování opavského basketbalo-
vého klubu a deseti let působení 
opavských cheerleaders se nako-
nec navzdory všem komplikacím 
vydařily. Ani opavští dorostenci, 
ani muži se sice nemohli před 
diváky předvést (soupeři prvních 
zůstali na marodce, soupeři dru-
hých se s Opavou nedomluvili na 
konání zápasu), ale divákům udě-
lala radost česká reprezentace, 
která z kvalifikace hrané v Opavě 
postoupila na mistrovství Evropy. 
Na prvním snímku bývalý opavský 
křídelník Ladislav 
Sokolovský v útoku 
na ruský koš, na 
druhém dlouholetý 
opavský basketba-
lový trenér a funk-
cionář Vladimír 
Klimt, kterého klub 
v rámci oslav oce-
nil za věrné služby.


