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Rekonstrukce náměstí Osvoboditelů
Už podruhé se v Hlásce zabýváme rekonstrukcí 
náměstí Osvoboditelů, která vyvolává velmi 
vyhraněné reakce. Uvádíme některé urbanis-
tické aspekty, které městští architekti při rekon-
strukci použili. K tématu se vztahuje i další člá-
nek (na straně 8) týkající se parkování v centru 
města.  strany 6–7
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Výsledky komunálních voleb
Přinášíme vám výsledky voleb do opavského 
zastupitelstva a výsledky voleb v jednotlivých 
městských částech. Do uzávěrky Hlásky ještě 
nebylo známo, jaká radniční koalice z voleb 
vzejde. strana 4

Slavnostní otevření kostela
Kostel sv. Václava se opět stal fungující součástí 
opavských kulturních stánků. Podívat jste se do 
něj mohli například při slavnostním otvíracím 
koncertu v polovině října.  

 

strana 19

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

Den otevřených dveří
Opavská Hláska se v rámci Dne otevřených 
dveří předvedla v novém hávu. Otevřený byl 
ochoz na věži, kancelář primátora a měnírna 
elektrického proudu u Almužnické . strana 19

Město vystavovalo v Bruselu
Zástupci radnice připravili prezentaci Opavy 
v Bruselu. Návštěvníci byli například seznámeni 
s velkými projekty, na které by chtěla radnice 
získat peníze z evropských fondů.  strana 8

Opavská brusle
Více než stovka bruslařů se zúčastnila letošního 
závodu Opavská brusle a bruslička, jehož sou-
částí je závod o Pohár primátora města Opavy.
 strana 20
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Naděje opavské tyčky
Dva ze současných atletických svěřenců trenéra 
Jiřího Lesáka (dole) jsou nyní součástí české 
mládežnické špičky – tyčkaři Petra Kozelková 
a Jan Kudlička.  strany 10–11
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Skončily volby. Rozhodli jste o tom, kdo vás bude 
zastupovat při správě města. Noví zastupitelé se 
sejdou první listopadový den a rozhodnou o primáto-
rovi, jeho náměstcích a členech městské rady. 

Hlavním tématem listopadové Hlásky je opět rekon-
strukce náměstí Osvoboditelů. Chceme se více věno-
vat významu a smyslu rekonstrukce a popsat vám 
důvody, které k rekonstrukci vedly. Chceme vám tlu-
močit argumenty architektů, proč zvolili takové řešení 
prostoru náměstí. Přečtěte si jejich názory a pak sami 
zvažte, zdali jsou, či nejsou pro vás přijatelné.

Můžete si také přečíst o některých dalších aspektech 
souvisejících s rekonstrukcí náměstí, a to například to, 
jak architekti pohlíží na otázku parkování v centru.

Osobnostmi listopadové Hlásky jsou dva mladí spor-
tovci, kteří letos dosáhli významných sportovních 
úspěchů a kteří budou příští rok usilovat o nejvyšší 
sportovní mety ve své kategorii. Tyčkaři Petra Kozel-
ková a Jan Kudlička jsou velkými opavskými atletic-
kými nadějemi. Oba svěřenci trenéra Jiřího Lesáka se 
v další sezoně mohou pokusit o útok na evropské či 
světové medaile.

V čísle vám také popíšeme, jak dopadla opavská mise 
v Bruselu. Opava se zde představila jako Bílá perla 
Slezska a ukázala hostům výstavy, jaké projekty se 
zde připravují a na co bychom chtěli získat peníze 
z Evropské unie.

Jak jsme vás informovali v minulém čísle, rozhodli 
jsme se pomoci opavské Charitě s propagací její čin-
nosti. Charita pomáhá řadě opavských občanů a vy si 
v Hlásce můžete přečíst některé zprávy o tom, co pro 
město a pro jeho občany dělá. První číslo Charitníku 
je zde.

V polovině října město slavnostně otevřelo kostel sva-
tého Václava. Podle vašich prvních reakcí na slav-
nostní koncert Mozartova Requiem to vypadá, že vět-
šina z vás považuje konzervaci kostela za zdařilou. 
Pokud jste na otevření nemohli přijít, podívejte se, jak 
to v kostele při zahájení vypadalo.

Na konci září jsme pro vás připravili Den otevřených 
dveří Hlásky. Váš zájem nás vedl k tomu, že začínáme 
připravovat plán, jak Hlásku co nejčastěji zpřístupnit. 

Především jde o věž a pohled 
na město z jejího ochozu. 
Jako první příspěvek při-
pravujeme otevření věže na 
několik dnů během letošních 
vánočních trhů.

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

Zbyněk Stanjura
primátor
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AKTUALITY

Opavské zastupitelstvo mění 
tvář. Letošní podzimní volby 

rozhodly, jak se změní poměr 
politických sil v zastupitelstvu. 
Do konce uzávěrky Hlásky 
však ještě nebylo definitivně 
rozhodnuto, které z politických 
stran povedou město v novém 
volebním období.

K volbám přišlo zhruba 38 procent 
oprávněných voličů, což je téměř o 4 
procenta více než v posledních volbách. 
Tito lidé rozhodli o tom, že do zastupi-
telských lavic zasedne 14 nových tváří 
a 31 politiků známých z minulého voleb-
ního období.

Nejvíce mandátů získala ODS, která si 
oproti 11 mandátům z roku 2002 polep-
šila na 17 mandátů. Druhá ČSSD si 
polepšila o dvě křesla, takže ji bude 
zastupovat 13 politiků. Na třetím místě 
skončili komunisté, kteří ztratili tři man-
dáty. Letos získali 5 míst, minule jich 
měli 8. Stejný počet zastupitelů bude 
mít KDU-ČSL, která si pohoršila o jedno 

křeslo. Tři zástupce má SNK-ED, která 
před čtyřmi lety obsadila sedm míst. 
Nově se do zastupitelstva dostalo poli-
tické sdružení CHZVM, které má dva 
zastupitele. V zastupitelstvu budou tři 
ženy a dvaačtyřicet mužů. 

O postu primátora, náměstků primátora 
a městských radních by se mělo roz-
hodnout první listopadový den. Ustavu-
jící zasedání začne 1. 11. v 16 hodin ve 
sněmovním sále Minoritského kláštera.

Volby rozhodly o nových
zastupitelích

K volbám přišlo 
o téměř dva tisíce 
voličů více než při 
volbách minulých.
Foto: Jan Šindler

Výsledky voleb do 
zastupitelstev městských částí
Komárov: Jiří Paleta, Daniel Žídek, 
Drahomíra Kozárková, Lumír Měch, 
Dalibor Laidolf, Jiří Pospěch, Bohu-
slav Stoniš, Ludmila Říčná, Eva 
Murová, Břetislav Novák, Jaroslav 
Neuwirth
Malé Hoštice: Stanislav Kubesa, 
Günter Hollesch, Daniela Pros-
ková, Miroslava Konečná, Alžběta 
Wehowská, Vítězslav Věncek, Petr 
Fuss, Daniel Adametz, Zdeněk Kravar 
Milostovice: Kamil Ručil, Tomáš 
Volný, Soňa Ručilová, Miroslava Kava-
nová, Bohumír Grošaft, Jiří Osadník, 
Milan Klár
Podvihov: Jitka Měchová, Luboš 
Střílka, Milan Gajdošík, Miloš Fol-

tis, Dana Kupková, Miroslava Kaňová, 
Stanislav Winárek
Suché Lazce: Miloslav Kostřiba, 
Lubomír Rabinský, Václav Žůrek, 
Tomáš Hečko, Martina Škrobánková, 
Josef Kubín, Ladislav Valík, Bronislav 
Vícha, Jaromír Sedláček
Vávrovice: Marta Prusková, Jiří Kore-
ník, Jaroslav Černý, Zdeněk Svoboda, 
Miroslav Kořistka, Jan Vrbický, Ivo 
Schreier, Václav Prusek, Vladimír Sto-
niš 
Vlaštovičky: Pavel Pomp, Bohu-
slav Kirschner, Josef Hon, Rudolf Král, 
René Holuša, Ferdinand Uvíra, Irena 
Štěpanovská
Zlatníky: Lumír Král, Jan Vincker, 
Jaroslav Čech, Jaroslav Cigánek, Martin 
Šoltis, Jiří Morys, Roman Krusberský

Příjmení, 
jméno

Volební 
strana

Počet 
hlasů

Stanjura Zbyněk ODS 6 407

Vlček Václav ODS 6 268

Bureš Karel ODS 5 618

Krajíček Miroslav ODS 5 634

Mališ Pavel ODS 5 623

Veselý Marek ODS 5 642

Slavata David ODS 5 661

Staňo Marián ODS 5 686

Kalus Jaromír ODS 5 734

Šindlerová Irena ODS 5 573

Mlčoch Jiří ODS 5 505

Benna Daniel ODS 5 473

Malota Oldřich ODS 5 436

Dohnal Ota ODS 5 490

Gregr Josef ODS 5 405

Běrský Kamil ODS 5 597

Rambousek Jan ODS 5 557

Klučka Václav ČSSD 4 619

Horák Jaroslav ČSSD 4 577

Vágner Pavel ČSSD 4 542

Sobotka Jindřich ČSSD 4 433

Píšala Jan ČSSD 4 421

Kašpar Igor ČSSD 4 355

Žídek Daniel ČSSD 4 404

Horák David ČSSD 4 135

Štenclová Pavla ČSSD 4 125

Meese Alexander ČSSD 4 201

Ficek Miroslav ČSSD 4 077

Dvořák Alois ČSSD 4 341

Knapík Jiří ČSSD 4 210

Opálka Miroslav KSČM 2 167

Škarohlíd Petr KSČM 2 049

Pěčonka Libor KSČM 2 028

Jaroš Dušan KSČM 1 930

Fišer Lubomír KSČM 1 921

Turek Vojtěch KDU-ČSL 2 182

Drábek Ivan KDU-ČSL 2 022

Hanuš Jan KDU-ČSL 1 854

Chamráth Rudolf KDU-ČSL 1 814

Kovář Jan KDU-ČSL 1 769

Mrázek Jan SNK Evropští 
demokraté 2 169

Tůma Břetislav SNK Evropští 
demokraté 1 718

Cvek Milan SNK Evropští 
demokraté 1 713

Brady Pavla Chcete změnu? 
Volte mladé! 1 241

Krejčí Michal Chcete změnu? 
Volte mladé! 1 163
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Poslední říjnová neděle, Horní 
náměstí, několik minut 

po desáté hodině. Náčelník 
Generálního štábu Armády České 
republiky Pavel Štefka vydává 
rozkaz k vyhlášení rozkazu 
prezidenta republiky. Od tohoto 
okamžiku ponese opavský 
vojenský útvar nové jméno 
– jméno generála Heliodora Píky.

Opavské armádní 53. centrum pasiv-
ních sledovacích systémů a elektronic-
kého boje je v rámci armády důležitým 
vojenským útvarem. Udělením jména 
významného štítinského rodáka se teď 
ještě posílí sepětí posádky se sídel-
ním městem. Slavnostnímu aktu přihlí-
žel například i generálův syn Milan Píka. 
Mezi dalšími hosty figurovali někteří 
důležití politici kraje a regionu, vojenští 

činitelé, váleční veteráni a zástupci vliv-
ných institucí.

Vojenskou slávu ještě podtrhlo Slez-
ské muzeum, které na neděli připravilo 
slavnostní zahájení výstavy o generálu 
Píkovi. Kromě toho se zástupci Generál-
ního štábu zajeli podívat do Milostovic 
na pečlivě spravované opevnění z dob 
první republiky.

Vojenská jednotka ponese jméno Heliodora Píky

K
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Opava získala první dva 
duobusy
Městský dopravní podnik pře-
vzal na začátku října první dva duo-
busy. Jsou to vozy, které mohou jez-
dit jak na elektrickou energii tak i na 
naftu. Budou jezdit na trasách smě-
řujících za hranice města. Pro jízdu 
na konec Opavy budou využívat tro-
lejové vedení, pak se odpojí a trasu 
dojedou jako autobusy. Při návratu do 

Opavy pak opět nahodí šraňky. „Hlavní 
řešení problematiky spočívalo v ome-
zení autobusové dopravy pod trolejo-
vým vedením, a to z důvodu zlepšení 
životního prostředí, především v cen-
tru města. V projektu se počítá s poří-
zením osmi těchto vozidel,” konstatoval 
ředitel dopravního podniku Hynek Woi-
tek. Vozidla Solaris trolino získal pod-
nik díky pomoci z EU. Dopravní pod-
nik dostal na projekt duobusů dotaci 
z fondů Evropské unie, která pokryje tři 

čtvrtiny z celkových nákladů. Náklady 
se pohybují okolo 74 milionů korun.

Návštěvní hodiny hřbitova o Du-
šičkách. V listopadu je Městský hřbi-
tov běžně veřejně přístupný od 8 
do 17 hodin. Prvního listopadu bude 
hřbitov otevřen od 7 do 19 hodin 
a v den Památky zesnulých (2. listo-
padu) od 7 do 22 hodin. 
MHD v době Dušiček. Cestující, 
chystající se v době Dušiček a v den 
Památky zesnulých využít služeb 
MHD, mohou přepravovat zdarma 
jeden věnec nebo smuteční kytici. 
Podle potřeby bude doprava na Měst-
ský hřbitov v době Dušiček posílena. 
Den válečných veteránů. Ve 
výroční den skončení 1. světové války 
– 11. listopadu se v 11 hodin na 
Městském hřbitově uskuteční pietní 
akt ke Dni válečných veteránů, mezi-
národní vzpomínce na účastníky 
a oběti válečných konfliktů. 
Opava si připomene 17. listopad. 
Srdečně zveme všechny Opavany ke 
vzpomínkovému setkání u příleži-
tosti Dne boje za svobodu a demo-
kracii, které se bude konat 17. listo-
padu v 10 hodin u Památníku obětí 
totalitních režimů na náměstí Slez-
ského odboje.
Strážnice městské policie se 
vzdělávají. Celkem čtyřicet stráž-
nic z Ústeckého a Moravskoslezského 
kraje bylo vybráno do pilotního vzdě-
lávacího projektu s názvem „ Žena 
– bezpečí s novou tváří pro město”. 
Ve dvouletém projektu si strážnice 
městské policie mohou zvýšit kvalifi-
kaci v oblastech krizového řízení a ře-
šení domácího násilí. Nově vyškole-
ných strážnic z Moravskoslezského 

kraje bude 
dvacet. Zís-
kají nejen 

certifikát akreditovaných seminářů 
(Specialista krizového řízení a Spe-
cialista domácího násilí), ale mnoho 
informací, zkušeností, doporučení 
a profesionální přístup k pomoci 
všem občanům. Projekt je zcela hra-
zen ze Strukturálních fondů Evrop-
ské unie.
Noví okrskáři začali pracovat. 
K 1. říjnu došlo k reorganizaci opav-
ské městské policie. Jak jsme vás 
informovali v minulém čísle, skupina 
územního dohledu městské policie 
byla rozšířena na dvojnásobný počet. 
Nyní v ní pracuje 13 strážníků včetně 
pracovníka prevence. Každý okrsek 
tak má již dva strážníky pro nepřetr-
žitý kontakt s občany. Aktuální zařa-
zení strážníků a jejich sektory jsou 
zveřejněny na internetových strán-
kách Městské policie Opava.
Strážníci budou mít společné 
hlídky s Poláky. Opavští strážníci 
budou chodit městem společně s pol-
skými kolegy z Ratiboře. V rámci 
projektu výměny zkušeností poje-
dou čtyři čeští strážníci do Ratiboře 
a poté čtyři polští strážníci do Opavy. 
„Cílem těchto setkání, kromě porov-
nání služebních podmínek a konver-
zace v polském a českém jazyce, je 
seznámit se alespoň zhruba s práv-
ním rámcem činnosti obou policejních 
složek s cílem poskytnout lepší servis 
případným návštěvníkům a turistům 
z druhé strany hranice. Jen pro ilu-
straci – protože v Polsku je povoleno 
parkování automobilů na chodníku, 
nepokutujeme polské turisty za tento 
přestupek (pokud se ho nedopustí 
opakovaně), protože chápeme, že 
zvyk je zvyk,” konstatoval šéf stráž-
níků Richard Szotkowski. 

Pomocná ruka podnikatelům. 
Chcete se přihlásit do podnikatel-
ského katalogu Axis4, který spravuje 
Hospodářská komora ČR? Centrální 
registr Axis4 je aktivita hospodář-
ské komory, jejímž cílem je vybudo-
vání celorepublikového internetového 
katalogu výrobků a činností podnika-
telských subjektů a institucí ze všech 
oborů průmyslu, obchodu a služeb. 
Účastí v projektu tak podnikatel získá 
možnost široké propagace. Informace 
obsažené v katalogu budou propo-
jené na internetové stránky regionu. 
Toto propojení přinese další výhody: 
společnost se zařazením do regis-
tru a zobrazením sídla v podrobných 
mapách stane součástí podnikatel-
ského prostředí a celkové infrastruk-
tury ve městě. Více informací o pro-
jektu Axis4 získáte na adrese www.
axis4.cz, informačních centrech Hos-
podářské komory nebo na zelené 
lince Axis4 č. 800 900 501.
Robert Vano vystavuje U Já-
koba. Na výstavu známého fotografa 
Roberta Vana se můžete od posled-
ního říjnového dne zajít podívat do 
galerie U Jákoba. Rober Vano hodně 
fotil pro módní časopisy (např. Elle, 
Vogue…), pracoval také s řadou zná-
mých světových osobností (Ornella 
Muti, Tereza Maxová…). Vystavoval 
například v New Yorku, Londýně či 
Miláně. Při volbě techniky dává před-
nost focení na kinofilm před digitál-
ními variantami. Jeho poslední větší 
výstavou byla zářijová a říjnová olo-
moucká výstava portrétů osob-
ností. Návštěvníci se mohli podívat na 
Vanovy snímky Vlastimila Brodského, 
Elišky Balzerové, Ornelly Muti, Dana 
Bárty a dalších.
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Náměstí Osvoboditelů: jaký
Je rekonstrukce náměstí Osvoboditelů nejméně povedeným počinem městských architektů za 
posledních deset let? Nebo jde o počin velmi nezvyklý, který ale nakonec bude městu přínosný? 
Názory na rekonstrukci jsou v současné době velmi vyhraněné.

Zatímco zastánci první 
myšlenky mají munici pro 

své argumenty už nyní, zastánci 
druhé myšlenky si musí počkat 
až do doby, kdy rekonstrukce 
skončí. Jejich argumentem totiž 
nemohou být slova, ale konečná 
podoba náměstí.

Shrňme si nejdříve, proč město k re-
konstrukci náměstí přistoupilo. Původní 
náměstí bylo téměř mrtvým a neužíva-
ným prostorem a sloužilo jen jako prů-
chod z jedné městské části do centra. 
Lidé jím procházeli, ale nezastavovali 
se zde. Jednou ročně se zde scházeli 

ti, kteří chtěli u památníku uctít výročí 
osvobození města. Jinak ke scházení 
a pobývání neměl nikdo mnoho důvodů. 

Prostor náměstí je velký a je v těsné 
blízkosti městského centra. Proto vedení 
města nechtělo, aby prostor fungoval jen 
jako spojka do centra či k autobusům 
u zimního stadionu. Náměstí, kterým člo-
věk dvakrát denně pouze projde – aby 
se dostal do práce a z práce – není plno-
hodnotným náměstím.

Městští architekti hledali koncept, jak 
z tohoto neobývaného prostoru udělat 
park, ve kterém by lidé měli důvod pobý-

vat. Park měl být doplňkem a protipólem 
Dolního náměstí, které má sloužit přede-
vším k pořádání velkých městských akcí 
(vánoční a velikonoční trhy, koncerty pod 
širým nebem, další kulturní a společen-
ské akce – např. Opavské léto či podobné 
akce jako byl jarmark Modelu Obaly pro 
Charitu.) Město chtělo vytvořit vzájemně 
se doplňující dvojici: Dolní náměstí – 
venkovní restaurace, ruch a společenské 
akce; náměstí Osvoboditelů – pěší zóna 
podél domů, klidnější místo k setkávání, 
procházkám, povídání.

Vybraní projektanti vytvořili na zakázku 
města návrh, ve kterém hrají hlavní roli 
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Vlevo:
Pro posouzení významu zdi 
je dobré se na zeď podívat 

nejen zvenku, ale i zevnitř. Zeď 
je totiž součástí parku jako 

takového.

Vpravo:
Hlavní roli v úpravách hraje 

zeleň a fontána.

Dole:
Přes dolní křižovatku u ná-
městí projíždí denně téměř 
40 tisíc aut. Pokud bychom 

počítali celkovou ekologickou 
zátěž (převedli bychom počet 
projíždějících nákladních aut 

na osobní automobily), dostali 
bychom se k číslu, které je 

srovnatelné s provozem kolem 
Národního muzea v Praze.

Repro: Studio D Opava

Město podle Gehla
Opava se v posledních letech začala 
při plánování urbanistických změn ve 
městě řídit principy, které ve svých 
pracích zdůrazňuje dánský architekt 
Jan Gehl. Jan Gehl je architekt a pro-
fesor urbanismu na Škole architektury 
Královské dánské akademie krásných 
umění v Kodani. Byl oceněn cenou 
Sira Patricka Abercrombie, kterou udě-
luje Mezinárodní svaz architektů za 
významný přínos v urbanismu. Jeho 
kniha Život mezi budovami je jed-
nou z nejdůležitějších prací o pláno-

vání urbanistických změn ve městech. 
Kromě této publikace vyšla v češtině 
ještě jeho kniha Nové městské pro-
story (napsal ji společně s architektem 
Larsem Gemzøem). Velmi příznivě psal 
o Gehlových knihách například týde-
ník Respekt.

Náměstí stupňovité, nebo 
rovné?
Dalším sporem o podobu náměstí byl 
spor, zdali by náměstí mělo zůstat 
stupňovité (se schody a schůd-
kami), nebo zdali by mělo být rovné. 

I v tomto případě se řídili městští 
architekti a projektant spíše urbanistic-
kými principy Jana Gehla, které podpo-
rují odborné výzkumy, než uměleckými 
představami, které ale v praxi pří-
liš nefungují. „Schodiště a stupně mají 
mnohem raději projektanti než jejich 
uživatelé,” konstatuje Jan Gehl a uka-
zuje na výzkumech a fotografiích, jak 
velmi se lidé snaží schodům (ale i pod-
chodům!) vyhýbat, je-li to jen trochu 
možné. Gehl zdůrazňuje, že pokud je 
převýšení nezbytné, pak si lidé raději 
vybírají rampy než schody.
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ý je význam rekonstrukce

lavičky, replika fontány významného 
opavského rodáka Olbricha a jeho busta, 
památníky druhé světové války a zeleň – 
tráva a stromy (60 vzrostlých platanů). 
Architekti se snažili o to, aby byl park 
přehledný, v noci výrazně osvětlený. 
Zeď se stala součástí tohoto konceptu 
a měla napomoci tomu, aby se odpočin-
kovější park přímo neprolínal s rušnými 
silnicemi a křižovatkou s obrovským pro-
vozem. Z urbanistických výzkumů totiž 
jednoznačně vyplývá, že nikdo nebude 
trávit čas v těsné blízkosti automobilo-
vých kolon.

38 tisíc aut kolem náměstí
Kolem náměstí Osvoboditelů projíždí 
denně 38 tisíc vozidel. Téměř 40 tisíc aut 
je obrovská hluková a stresující zátěž. 
Koneckonců, i to byl důvod, proč bylo 
náměstí téměř opuštěné a téměř nikdo 
z lidí se na náměstí nezastavil, aby odpo-
číval. A pokud jde o to, že mohli zájemci 
o posezení alespoň pozorovat projíždějící 
auta? „Potěšení z pozorování aut je ome-
zené a je zaznamenáno jen v situacích, 
kdy kolem dokola není nic zajímavěj-
šího,” konstatuje ve své knize Život mezi 
budovami jeden z nejuznávanějších svě-
tových urbanistů Jan Gehl.

Těsné a neoddělené sousedství tako-
vého provozu s místem, kde by mohli 
lidé odpočívat, je velmi problematické. 
(Kolik znáte venkovních kaváren a po-
sezení, jejichž stolky by sousedily s pře-
cpanou čtyřproudou silnicí?) Město proto 
hledalo způsob, jak situaci vyřešit a na-
konec se projektant a městští archi-
tekti rozhodli pro variantu zdi, která by 
byla výrazně porostlá zelení. Pro archi-
tekty byl přínos zdi větší, než kdyby pro-
voz a klid na náměstí od sebe oddělili jen 
pásem křovin. „Zeď sníží hluk z křižo-
vatky a ulic a vizuálně oddělí šňůry aut,” 
konstatuje hlavní městský architekt Zde-

něk Bendík. (Mimochodem – z křovin 
lze v noci vyskakovat na procházejícího 
chodce snadněji než ze zdi.) 

Město už od počátku rekonstrukce 
náměstí vnímalo odezvu, jakou pře-
stavba náměstí Osvoboditelů vyvolala. 
O přestavbě jednali (a jednají) jak měst-
ští radní mezi sebou, tak například pri-
mátor města s občany, kteří si s ním 
domluvili schůzku. 

Zeď v současné fázi výstavby – bez 
zeleně a parkových úprav s fontánou – 
opravdu nepůsobí nijak oslnivě. Odsoudit 
však rekonstrukci ještě před tím, než je 
možné vidět konečnou podobu náměstí, 
a posoudit tak celkovou rekonstrukci?

Pokud jde o příklady zdi z náměstí z vel-
kých a turisticky atraktivních měst – zeď 

je například velmi důležitým prvkem bar-
celonského náměstí Placa de la Palmera 
(náměstí obepínají dvě dlouhé křivé zdi, 
mezi kterými je průchozí mezera).

„Netvrdíme, že zeď je úžasný nápad 
světového kalibru. To je nesmysl. Zeď 
si vynutila situace místa samotného. 
Vycházíme z toho, že pokud má náměstí 
fungovat i jako odpočinkový park, je 
zeď jedním z dobrých způsobů, jak toho 
dosáhnout,” míní hlavní architekt.
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Argumenty proti výstavbě zdi:
• Je ošklivá (alespoň v této chvíli).
• Nikdy na náměstí nebyla.
• Zastíní výhled z Kateřinek na Zemský 

archiv.
• Vytvoří nebezpečně vyhlížející místo, 

kde se budou bát lidé chodit (přede-
vším v noci).

• Zeď bude pod neustálým náporem 
sprejerů.

Argumenty pro výstavbu zdi:
• Odstíní křižovatku, kde projíždí 38 

tisíc aut denně od parku.
• Sníží hladinu hluku v prostoru náměstí.
• Výrazně vizuálně oddělí silniční ruch 

od dění v parku.
• Lehce uzavřený prostor více vybízí 

k tomu, aby se v něm lidé zastavo-
vali, více v něm pobývali a méně jím 
jen procházeli.

• Zeď je součástí celého konceptu 
rekonstrukce náměstí, beze zdi je 
přestavba méně smysluplná.
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Proč město ruší některá 
parkovací místa v centru? Proč 

zmizela auta z Dolního náměstí 
a nyní i z náměstí Osvoboditelů? 
Je za těmito rozhodnutími nějaký 
princip, urbanistický poznatek, 
nebo jde jen o libovůli úředníků 
a města?

Jednou z podstatných součástí rekon-
strukce náměstí Osvoboditelů bylo zru-
šení parkovacích míst, které byly v blíz-
kosti řady domů podél náměstí. (I když 
– v tomto případě parkovací místa jako 
taková z centra nezmizela. Město nahra-
dilo místa jinou plochou za blokem obyt-
ných domů. Radnice nechala připravit 
více parkovacích míst, než je počet vyda-
ných parkovacích karet pro lidi, kteří na 
náměstí žijí.) 

Radnici nejde o to, aby snížila počet par-
kovacích míst jako takových. Jde jí ale 
o to, aby se v centru města začalo par-
kovat na jiných místech nebo jiným způ-
sobem než doposud. Při rušení míst před 
obytnými domy vycházejí architekti z ur-
banistických principů, které poukazují na 
to, že omezení automobilů hraje důležitou 
roli pro oživení městského života v centru. 

Podle světové urbanistické veličiny Jana 
Gehla a výzkumů na Škole architektury 
Královské dánské akademie krásných 
umění v Kodani jsou projíždějící a parku-
jící auta v centrech měst jedním z nej-
významnějších faktorů, které negativně 
ovlivňují kvalitu života ve městě. Auta 
rozbourávají život „mezi budovami” a je-
jich vinou mizí z ulic pestré venkovní 
aktivity, které vytvářejí příjemný městský 
ruch a lákají lidi do center (klidné prochá-
zení, posedávání a pobývání před domy, 
dětské hry, setkávání se na veřejných 
prostranstvích, pozorování městského 
ruchu atd.). Toto tvrzení Gehl dokazuje 
jak výzkumy, tak bohatými fotodokumen-
tacemi.

Na příkladu velkých evropských měst 
Gehl ukazuje, jak významně se zvedla 
kvalita městského života v centrech 
ve chvíli, kdy radnice začaly omezo-
vat automobily a jejich parkování. Ukáz-
kovými městy jsou například Kodaň či 
Lyon. „Řada ulic a náměstí ve středu 
města byla přetvořena v prostory bez 
aut nebo téměř bez aut. Ve městě tak 
vznikly dobré podmínky pro pěší dopravu 
a pro aktivity spojené s pobytem. Sys-
tematický průzkum prokázal, že se život 

ve městě spolu s lepšími životními pod-
mínkami výrazně obohatil a rozšířil. Kva-
lita prostředí v centru města byla zvý-
šena redukcí parkování, a to mělo za 
následek podstatné omezení automobi-
lové dopravy,” popisuje situaci v Kodani 
Jan Gehl. 

Lyon, který je velmi rušným městem, se 
rozhodl automobily omezit jiným způ-
sobem. „Důležitou součástí formování 
městského prostoru bylo odstranit auta 
z centra města. Celá řada nových pod-
zemních garáží o několika podlažích 
vystrnadila parkování aut z ulic a náměstí 
a umístila je do podzemí, aby město bylo 
opět městem pro lidi,” uvádí Gehl. Pokud 
jde v této věci o Opavu, tak radnice 
nemá tolik prostředků na vybudování 
podzemních parkovišť jako francouzský 
Lyon, ale jako výrazně levnější alterna-
tivu tohoto řešení zvolilo město variantu 
parkovacího domu. Stejně tak by chtěl 
věnovat jedno podlaží na parkování sou-
kromý investor nového zábavního a ko-
merčního centra v prostorách měst-
ské tržnice. Podzemní garáže pak hrají 
roli třeba v úvahách dalšího soukromého 
investora, který by chtěl změnit tvář pro-
stranství v centru za Slezankou.

Opava se představila v Bruselu

Co dál s auty v centru města

Opava – Bílá perla Slezska. 
Právě tak představili zástupci 

radnice Opavu na velké prezentaci 
v Bruselu pracovníkům různých 
evropských institucí, Evropské 
investiční banky, evropských 
regionů, firem a hostům z řady 
institucí v České republice.

Opavský prezentační týden proběhl v po-
lovině října v Pražském domě. V hlav-
ním předváděcím dni představila opavská 
výprava současný život města a pře-
devším pak – tři strategické projekty, 
které jsou pro město důležité a kte-
rým by pomohla finanční injekce z fondů 
EU. Město popsalo hostům problema-
tiku výstavby komunikace I/11–I/57 (jejíž 
součástí je obchvat města), problematiku 
vybudování závodu na zpracování bio-
odpadu a projekt zaměřený na výstavbu 
cyklostezek v regionu. Akce vyvrcho-
lila otevřením výstavy o Opavě v Gale-
rii Pražského domu, která byla doplněna 
tradiční českou kuchyní. Mezi významné 
hosty akce například patřil viceprezident 
Evropské investiční banky Ivan Pilip, který 
prezentaci velmi chválil. Mezi společen-
sky známé tváře pak třeba patřili Zdeněk 
Svěrákovi a Ladislav Smoljak.

„Záměrem této důležité akce bylo před-
stavit město jako jedno ze zajíma-
vých turistických center v České repub-
lice a také zdůraznit připravenost Opavy 

podílet se na realizaci řady strategických 
projektů, jenž budou financovány z ev-
ropských zdrojů,” uvedla vedoucí oddě-
lení rozvoje města Lucie Žurková. „Město 

navázalo zajímavé kontakty, které se 
budou dále rozvíjet a využívat při před-
kládání a prosazování investičních pro-
jektů v blízké době,” dodala Žurková.

Vlevo:
Příprava výstav-
ních panelů v Praž-
ském domě.
Foto: Tomáš Elis

Vpravo:
Vedoucí informač-
ního centra Eva 
Balarinová byla 
průvodkyní výstav-
ní části o Opavě.
Foto: archiv MMO

Dole:
Prezentace důle-
žitých městských 
projektů. Jan Pod-
mol z Euroregionu 
Silesia (vpravo) 
prezentoval plán 
na zpracování 
bioodpadu.
Foto: archiv MMO 
a Jana Foltysová
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Opavská pejskařka získala

titul mistryně světa
Opavští pejskaři mají mezi 

sebou mistryni světa v agility. 
Na vítězství českého týmu na 
říjnovém MS v Basileji se totiž 
podílela i třináctiletá Adéla 
Králová se svou šeltií Rupione 
Baby.

Agility je pejskařská disciplína, ve které 
psi dokazují svou obratnost a poslušnost 
na důmyslné překážkové dráze. Psi pro-
bíhají látkovými tunely, kličkují mezi sla-
lomovými tyčemi, přebíhají přes kladiny, 
šikmé zvýšené lávky. Dráha trochu při-
pomíná jezdecký parkur. Psovodi při sou-
těži běží vedle psa a na překážky jej 
navádí povely.

Do Švýcarska se sjeli závodníci ze 34 
států světa. V kategorii small, ve které 
Adéla závodí, soutěžilo 105 týmů. Pro 
zajímavost: ze 105 psů bylo nejvíce šel-
tií – 51. Dále se závodů účastnilo 10 par-
son russel terrierů, 8 pudlíků, 7 bor-

der teriérů, 4 papilloni a další zástupci 
různých ras. Na mistrovství soutěžili 
jak týmy, tak jednotlivci. Adéla Králová 
z Katmaj Opava postoupila na MS jako 
vítězka letošního mistrovství republiky. 

České družstvo soutěžilo ve složení Adéla 
Králová + šeltie Rupione Baby z Černé 
hlásky, Olina Edrová + šeltie Enticing Eve 
z Benešovské zahrady, Eva Lačňáková + 
šeltie Orka Moravské srdce.

Adéla Králová se 
svou šeltií vybojo-

valy titul mistrů 
světa.

Foto: Tomáš 
Seemann

Německé studenty město příjemně zaskočilo

Není to velká nadsázka: 
i šestnáct let po sametové 

revoluci si mysleli, že pojedou 
na poněkud nevyzpytatelný 
divočejší východ. Město 
a jeho lidé je však zaskočili. 
Příjemně. Skupina německých 
středoškoláků z partnerského 
města Roth si návštěvu Opavy 
pochvalovala.

Německá skupina studentů přijela v po-
lovině října a čas trávila ve společnosti 
zástupců města a studentů opavské 

obchodní akademie. „Výměnné pobyty 
mládeže partnerských měst jsou jed-
nou z našich důležitých oblastí. V rámci 
pobytu si prohlédli Opavu, navštívili 
zámek v Hradci nad Moravicí a krátce si 
prohlédli i město Ratiboř, které je part-
nerským městem Opavy i Rothu,” uvedl 
Jaroslav Machovský z odboru prezen-
tace.

Další z nedávných akcí partnerských 
měst Opavy byla Olympiáda pro děti 
ze základních škol, která proběhla na 
začátku října v Liptovském Mikuláši. 

Děti soutěžily v lehké atletice a v ko-
pané. Liptovský Mikuláš se Opavanům 
jako partnerské město představil na 
letošní Bezručově Opavě, a to v rámci 
výstavy „Príbeh mesta”. Výstava popi-
sovala město od nejstarší historie až po 
současnost. Projekt byl spolufinanco-
ván Evropskou unií z programu INTER-
REG III A Slovensko – Česká republika.

V říjnu proběhlo také pravidelné zase-
dání Kooperační síť evropských měst 
střední velikosti, kterého se účastnila 
i Opava jako jeden z členů této sítě.

Den sociálních služeb. 
V rámci komunitního plá-
nování sociálních služeb 

v Opavě pořádá městský odbor soci-
álních věcí 9. listopadu od 10 do 19 
hodin v Kulturním domě Na Rybníčku 
Den sociálních služeb. Svou činnost 
na něm představí opavské organi-
zace, které poskytují sociální služby 
dětem a rodinám, osobám se zdra-
votními problémy a v těžké životní 
situaci, etnickým menšinám a seni-
orům. Vystavovat zde budou firmy, 
které distribuují kompenzační, reha-
bilitační a jiné pomůcky pro zdra-
votně znevýhodněné osoby. Celou 
akci bude provázet bohatý dopro-
vodný program – divadelní před-

stavení, hudební představení, pro-
mítání filmů se sociální tématikou, 
prodejní výstavky prací klientů Cha-
rity Opava, ukázky prostorové orien-
tace a práce vodícího psa pro nevi-
domé, měření tlaku, nácvik technik 
komunikace s postiženým dítětem, 
výstava fotografií. Celý program 
akce naleznete v kulturním kalendáři 
v tomto čísle Hlásky. 
Dny otevřených dveří. Základní 
škola na Havlíčkové 1 vás 10. listo-
padu zve na den otevřených dveří, 
kde můžete v době od 9 do 16 hodin 
zhlédnout výuku s doprovodným 
programem, učebny, výrobky dětí, 
herny školní družiny a internát. SPŠ 
stavební na Mírové 3 zve všechny 

zájemce o studium na den otevře-
ných dveří, který se uskuteční 15. 
listopadu v 16 hodin. V roce 2007 
chce škola přijmout 90 studentů – 
60 na obor stavebnictví a 30 na obor 
technické lyceum. V rámci dne si 
můžete prohlédnout prostředí školy, 
práce studentů a budete mít mož-
nost diskutovat s pedagogy školy 
o podrobnostech studia na škole. 
Elim otvírá internetový klub. 
Opavské sdružení Elim v Kateřin-
kách otevírá internetový klub pro 
maminky na mateřské, důchodce 
a nezaměstnané. Klub bude ote-
vřen přímo v centru na Rolnické 
vždy v úterý, středu a pátek od 
9.00 do 11.00 hodin.

K
R

Á
T

C
E
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JAK SE ŽIJE

Petra Kozelková 
a Jan Kudlička

Na začátku roku skočila 328 centimetrů. V září překonala ve své 
kategorii český tyčkařský rekord skokem 351 centimetr a během 

října rekord posunula až na hranici 361 centimetr. Přála by si, aby 
její forma ještě rostla a mohla se příští rok zúčastnit mistrovství 
světa do sedmnácti let. Řeč je o patnáctileté studentce Slezského 
gymnázia Petře Kozelkové, která letos láme žákovské rekordy.

Je jeden z posledních dnů babího léta. Na Tyršově stadionu sklízí atleti doskočiště. 
Připravují se na chladnější část sportovního roku. Bývalý úspěšný vítkovický trenér 
Jiří Lesák, který dnes úspěšně vychovává tyčkaře v Opavě, rozděluje svým svěřen-
cům tréninkové úkoly. Na laně cvičí náskoky, na hrazdě výmyky. Později si na záda 
naloží činku.

Mezi mladými atlety se rozcvičují dva sportovci, kterým se letošní sezona velmi 
vydařila. Petra Kozelková, technicky obratná skokanka a Jan Kudlička, tyčkař 
s velmi dobrým rozběhem a odrazem. Oba mají slušnou naději, že budou příští rok 
reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa. Osmnáctiletý Jan Kudlička 
sklízí úspěchy už dlouhodobě. Loni získal šest mistrovských titulů. Na letošním srp-
novém Mistrovství světa juniorů v Pekingu obsadil páté místo.

Jejich kouč o nich a jejich budoucnosti hovoří tiše a klidně. „Petřiny šance jsou 
velké. Vypracovala se a stále poctivě trénuje. Uvidíme, jak jí to půjde dál,” říká 
o Kozelkové trenér Lesák. „Honza je velký všestranný talent. Těží z dobrých kon-
dičních předpokladů a splnil třeba limity jak pro tyč, tak pro víceboj. Pro velké 
výkony v tyči je důležité, když je člověk rychlý a má dobrý odraz. A už se začal 
učit i techniku,” popisuje svého svěřence. Jen pro představu o Kudličkově poten-
ciálu: do dálky skáče 735 cm a do výšky 204 cm. Mimo to je třeba i dobrý pře-
kážkář. Podle svého kouče má příští rok na mistrovství Evropy do 19 let šanci na 
medaili.

„Na mistrovství světa v Pekingu si Honza udělal osobák (530 cm) a dokázal se 
vyhecovat i v tak nervózní soutěži, jakou mistrovství bylo (soutěž provázely 
drobné problémy, mj. se na stadionu například pokazily stojany). Kvalifikační limit 
dal až posledním pokusem, ale pak mu výborně vyšlo finále,” říká trenér. 

Se sportem začínal Kudlička na Englišce pod Jaromírem Korbelem a pro jeho spor-
tovní zájmy pak měli pochopení i na Střední škole technické v Opavě (Kolofíkovo 
nábř.). Rozhovor s ním a s jeho sportovním kolegou Jakubem Holušou jste si mohli 
přečíst v březnové Hlásce.

Petra začínala se sportem po nástupu na ZŠ Kylešovice. „Už od nástupu do 
základní školy jsem dělala sportovní gymnastiku. Dělaly ji všechny mé kamarádky, 
tak jsem se přihlásila také,” říká Petra. U gymnastiky vydržela do třinácti let. Nej-
více ji bavila salta a fliky, což se jí pak hodilo při přechodu do atletického sektoru.

„V gymnastice nás postupně ubývalo, a já jsem pak už chtěla zkusit něco jiného,” 
popisuje začátek přechodu k atletice. „Taťka má kamaráda, který tyčku dělal. 
Říkal, že by byla škoda všechno dřívější cvičení zahodit. A navíc mě tyčka okamžitě 
chytla,” vysvětluje Kozelková. Na první tyčkařský trénink přišla před dvěma lety – 
přesně 10. 10. 2004.

Po necelých dvou letech tréninku překonala český rekord, mimochodem rekord 
patřil jedné z bývalých svěřenkyň Jiřího Lesáka. Její rodina jí teď přeje, aby 
rekordní laťku ještě posunula výš. 

Kromě sportu a školy už nemá Petra čas na něco dalšího. „Jsem ráda, když mi 
někdy vyjde trochu čas, že můžu večer posedět u počítače a pobavit se s kama-
rády,” poznamenává.

OSOBNOST

Foto: Jan Šindler
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 11. 18.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. O
  3. 11. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 3
  5. 11. 10.00 DUŠIČKOVÉ MATINÉ věnované patronce hudby 

sv. Cecílii. Účinkuje E. Trupar, klavírní doprovod L. 
Vondráčková.  mimo

  5. 11. 19.00 POSLEDNÍ ŠANCE – hostuje Divadlo Metro 
Praha. Hrají: L. Skořepová, Z. Herfortová, J. Datel 
Novotný, M. Rošetzký. Č – mimo

  6. 11. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
  8. 11. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
  9. 11. 19.00 RACEK Č – sk. M
11. 11. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 7
13. 11. 11.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
15. 11. 19.00  ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 2
16. 11. 11.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
16. 11. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 9
18. 11. 17.00 TULÁK – 50 % sleva pro důchodce OP – mimo
19. 11. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
21. 11. 19.00 DON GIOVANNI O – sk. 5
22. 11. 18.00 RACEK Č – sk. S
23. 11. 19.00 DON GIOVANNI O – sk. 6
24. 11. 19.00 DON GIOVANNI O – sk. 4
25. 11. 10.00 BLBEC K VEČEŘI Č – sk. D
25. 11. 19.00 ATTILA – opera G. Verdiho, hostuje Státní opera 

Bánská Bystrica O – mimo
26. 11. 19.00 BLBEC K VEČEŘI – premiéra Č – sk. P
27. 11. 10.00 POPELKA – pohádkový muzikál M – školy
28. 11. 19.00 BLBEC K VEČEŘI Č – sk. 1
29. 11. 10.00 JEZINKY BEZINKY Č – školy
30. 11. 18.00 SLIBY CHYBY M – uz. předst.

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

KINO MÍR
  2. 11. – 5. 11. 17.45 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
  20.00 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
  6. 11. – 8. 11. 17.45 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
  6. 11. – 8. 11. 20.00 STRÁŽCE
  9. 11. – 12. 11. 17.45 SUPER NÁHRADNÍK
  9. 11. – 12. 11. 20.00 WORLD TRADE CENTER
13. 11. – 15. 11. 17.45 EXTRÉMNÍ SVAHY
13. 11. – 15. 11. 20.00 HADI V LETADLE
16. 11. – 19. 11. 16.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ
20. 11. – 22. 11. 17.45 ASTERIX A VIKINGOVÉ
16. 11 – 19. 11. 17.45 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
  20.00 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
20. 11. – 22. 11. 20.00 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
23. 11. – 25. 11. 17.45 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
23. 11. – 25. 11. 20.00 SKRYTÁ IDENTITA
27. 11. – 28. 11. 20.00 SKRYTÁ IDENTITA
27. 11. – 28. 11. 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 
   – TRUHLA MRTVÉHO MUŽE

KINO ELEKTRA
  2. 11. – 5. 11. 20.00 SUPER NÁHRADNÍK
  6. 11. – 8. 11. 20.00 ROZCHOD
  9. 11. – 10. 11. 20.00 DŮM U JEZERA
11. 11. – 14. 11. 20.00 DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
14. 11.  17.30 PIRÁTI Z KARIBIKU
15. 11.  17.30 PIRÁTI Z KARIBIKU
  20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
16. 11.  20.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
17. 11. – 19. 11. 18.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
  20.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
20. 11. – 22. 11. 20.00 NABÍT A ZABÍT
21. 11. – 22. 11. 18.00 AUTA
23. 11.  18.00 GRANDHOTEL
24. 11. – 26. 11. 18.00 GRANDHOTEL
  20.00 GRANDHOTEL
27. 11. – 29. 11. 20.00 ŽENA VE VODĚ
30. 11. – 3. 12. 20.00 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
  1. 12. – 2.12. 18.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
   + MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  3. 12.  15.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
   + MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  18.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
   + MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
  2. 11. 17.30 SMRT V BENÁTKÁCH 
  6. 11. 17.30 FAKTÓTUM 
  9. 11. 17.00 BOŽSKÁ KOMEDIE 
13. 11. 17.30 KACHNÍ SEZONA 

16. 11. 17.30 OUTSIDER 
20. 11. 17.30 ZEMĚ NIKOHO 
23. 11. 17.30 CAPOTE 
27. 11. 17.30 A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDINOU HVĚZDU 
30. 11. 17.30 SEJDEME SE V EUROCAMPU 

VÝSTAVY
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY. Pořádá Klub Palička. Vernisáž 
1. 11. v 16 h. v prostorách minoritu. Od 1. do 10. 11. v pracovních 
dnech od 10 do 16 h.
PRODEJNÍ VÝSTAVA HEDVÁBNÝCH ODĚVNÍCH DOPLŇKŮ – 
J. Majewské a H. Eschingerové. Galerie Jamnický – Optik Jamnický, 
Solná 5. Do 30. 11. od 8.30 do 18 h.
MARIAN PALLA – výstava (retrospektiva). JAN DYNTERA – foto-
grafie. Kabinet fotografie, Dům umění, Pekařská 12. Do 23. 11.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
VZNIK A ROZVOJ MĚSTSKÉHO MUZEA V OPAVĚ (1896–1945). 
Výstavní budova SZM. Od 29. 11.
KELTOVÉ. Život na Moravě a ve Slezsku před více než dvěma tisíci 
let. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. Výstavní 
budova SZM.
DÍLO ZDEŇKA BURIANA VE SBÍRKÁCH SZM. Výstavní budova SZM.
STŘÍPKY Z ALB. Co bylo v archivu rodiny gen. H. Píky a co možná 
neznáte. Výstavní budova SZM. Do 30. 11.
OBRÁZKY Z POHÁDEK – JOSEF PALEČEK. Ve spolupráci se SMO. 
Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. Do 26. 11.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. Arbo-
retum Nový Dvůr – výstavní síň a exteriéry dendrologické expozice.
PAMĚTNÍCI VÁLKY, STŘEPINY VE DŘEVĚ STROMŮ. Arboretum 
Nový Dvůr – výstavní síň. Do 30. 11.
STARÉ STEZKY A CO S NIMI SOUVISÍ. Arboretum Nový Dvůr – 
výstavní síň. Od 20. 11.
ZAJÍMAVÁ ROSTLINA Z HERBÁŘE – POSIDONIA OCEANICA 
(L.) M. DELILE. Výstavní budova SZM. Do 19. 11.
PRŮKOPNÍK BAREVNÉ FOTOGRAFIE KAREL SCHINZEL (ke 120. 
výročí narození). Výstavní budova SZM. Od 21. 11.

BLUDNÝ KÁMEN, O. S.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, 
bludny.kamen@opava-cz,  www.sca-art.cz/duopava
2. 11. 17.00 JOHN CAGE 4’33’’. Představení jednoho z nej-

důležitějších děl 20. století, skladby Johna Cage 
z r. 1952 v interpretaci J. Šťastného (klavír). 

11. 11. 16.00 POHYB – ZVUK – PROSTOR. Black Hole Fac-
tory (D), V. Joaquim – ZENIAL (PL), M. Palla (CZ), 
J. Surůvka (CZ), DG 307 (CZ), M. Sakamoto and 
A. Knoles (USA), P. Ensemble (NL). Kostel sv. Vác-
lava.

22. 11. 20.00 BENEDIKT REIDENBACH QUARTET (SRN, Argen-
tina). B. Reidenbach (D) – el. kytara, I. Dinné (D) – 
saxofon, flétna, R. Paccapelo (Argentina) – kontra-
bas, P. Bernhardt (D) – bicí. Vinárna U Přemka.

24. 11. 19.00 KŘEST CD MARKA SALAMONA. Projekt elektro-
nické hudby ve stylu click´n´cuts, elektronic ambi-
ent, noise, minimal. Výtvarné pojetí prezentace – 
M. Puhač. Kostel sv. Václava.

HOLOS – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@ho-
los.cz, www.holos.cz, Čajovna U Konvičky, tel.: 775 337 794
3. 11. – 5. 11. REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – seminář. 

Vede mistr Reiki Plavan. Info: 736 680 278, 
shanti.plavan@volny.cz.

11. 11. RODINNÉ KONSTELACE – seminář. Vede 
M. Hrabánek a J. Petrečková. Přihlášky v Holos 
centru. SZŠ, Dvořákovy sady.

25. 11. – 26. 11. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – seminář. Vede 
M. Hrabánek. SZŠ, Dvořákovy sady.

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

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 553 666 019, info@cafe-evzen.cz, 
www.cafe-evzen.cz
  2. 11. 20.00 DIVADELNÍ SOUBOR BEZ NÁZVU (Slezské gym-

názium). Program: Pohádka o princezně a drakovi, 
Frighyes Karinthy: Chci zpátky školné.

11. 11. 20.00 BRATŘI ORFFOVÉ – koncert vynikající pop/folkové 
party (Krnov, Praha)

18. 11. 20.00 PSYCHONAUT – jediný opavský koncert v tomto 
roce.

12

Číslo 10 | listopad 2006



30. 11. 20.00 EGGNOISE – vynikající pražská pop/jazzová sku-
pina.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
1. 11. – 30. 11. KLUBÍČKO „A VEČERNÍČEK” – pro přihlášené 

MŠ.
4. 11.  HORORHAUS ANEB DUŠIČKOVÉ 
16.00–17.00 ODPOLEDNE. V 17 h. lampiónový průvod. Info: 

553 623 276, p. Kollmann. SVČ Husova.
8. 11. 11.00 OKRESNÍ FINÁLE V PLAVÁNÍ ŽÁKŮ SŠ. Měst-

ské lázně.
8. 11. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE V PLAVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ. Měst-

ské lázně.
10. 11. – 11. 11. VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ. 
9.00–17.00 Info: 606 528 562, p. Kalavský. SVČ Husova.
11. 11.  NO, VYPADÁŠ SKVĚTE – SALON JOAN. Kos-

metická a vlasová poradna pro dívky a ženy. Při-
hlášky do 8. 11. na tel.: 607 847 344, p. Monta-
gová.

11. 11.  PEČENÍ „MARTINSKÝCH” KOLÁČŮ. 
15.00–17.00 Přihlášky: 553 712 821, estetika@svcopava.cz. 

SVČ Jaselská.
11. 11.   9.00 OPAVSKÁ VLAŠTOVKA. Soutěž leteckých 

modelářů. Tělocvična SPŠ a SUPŠ Praskova.
12. 11.   8.20 DRACI NA ŠELENBURKU. Podzimní výlet pro 

děti 7–15 let s pouštěním draků, soutěžemi, opé-
káním buřtů. Sraz v 8.20 h. před nádražím Opa-
va-západ, předpokládaný návrat v 17.30 h. Info: 
606 312 581, p. Kollmann.

14. 11.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ DÍVEK. 
Určené ZŠ.

16. 11.  OKRSKOVÁ KOLA VE VYBÍJENÉ CHLAPCŮ. 
Určené ZŠ.

18. 11.  ADVENTNÍ DÍLNA – aranžmá i výrobky nejen 
15.00–18.00 na vánoční stůl. PEČENÍ PERNÍKŮ. Přihlášky: 

553 712 821, estetika@svcopava.cz. SVČ Jasel-
ská.

18. 11.   9.00 TEAMGYM JUNIOR s krajskou účastí ZŠ i SŠ. 
ZŠ Šrámkova.

21. 11.   8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ DÍVEK ZŠ. 
ZŠ E. Beneše.

22. 11.   8.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU DÍVEK SŠ. 
OA.

23. 11.   8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ CHLAPCŮ ZŠ. 
ZŠ E. Beneše.

25. 11. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK S VEČERNÍČKEM 
– VČELÍ MEDVÍDCI. Pro rodiče s dětmi. SVČ 
Jaselská.

25. – 26. 11. OPAVSKÁ DIABOLKA – střelecká soutěž. SVČ 
Husova.

28. 11.   8.00 OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU CHLAPCŮ 
SŠ. ZŠ TGM.

2. 12. 15.00 ČERTOVÁNÍ V DOMEČKU – nadílka. SVČ Jasel-
ská.

2. 12. – 3. 12. OKRESNÍ VÝSTAVA EXOTICKÉHO 
9.00–18.00 PTACTVA. SVČ Jaselská. Spolupořadatel: ZO 4 

ČSCH.
STRAŠÁK – PAŠÁK. Vyrobte z přírodních materiálů podzimního 
Strašáka – Pašáka, dejte mu jméno a přineste ho k nám do 25. 11. 
Vystavíme ho na zahradě a zúčastní se strašidlácké módní přehlídky 
26. 11. v SVČ Jaselská. Info: 553 712 821, estetika@svcopava.cz, 
p. Synková.
„NEJNAZDOBENĚJŠÍ” PERNÍKOVÝ STROMEČEK. Upečte a na-
zdobte perníkový vánoční stromeček a přineste ho k nám. Info: 
553 712 821, estetika@svcopava.cz.
  

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, 
tel.: 553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  5. 11. 10.00 a 16.00 OTESÁNEK. DS Štěk LD SVČ.
12. 11. 10.00 a 16.00 O LIŠCE A ZVÍŘÁTKÁCH. LS V Kapse LD 

SVČ.
19. 11. 10.00 a 16.00 PEKELNÁ POHÁDKA. Divadýlko Mrak Havl. 

Brod.
20. 11.   9.00 a 10.30 PEKELNÁ POHÁDKA. Divadýlko Mrak Havl. 

Brod. Pro předem přihlášené MŠ a ZŠ.
21. 11.   9.30 a 11.00 DĚTI DĚTEM – tradiční koncert ve spolu-

práci s dětským odd. Sl. nemocnice. Pro 
předem přihlášené ZŠ.

22. 11.   8.30 a 10.00 DĚTI DĚTEM – pokračování koncertu pro 
ZŠ. Pro veřejnost v 18 h.

26. 11. 10.00 a 16.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Soubor OPAL 
LD SVČ.

2. 12. – 3. 12 MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY 
10.00 a 16.00 S POHÁDKOU

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136
6. 11. – 10. 11. VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ o nejhezčího 
9.00–17.00 podzimního skřítka a nejkrásnější podzimní deko-

raci. Předváděcí akce na ubrouskovou techniku.
22. 11.  KURZ UBROUSKOVÉ TECHNIKY. Plastické 
15.00–18.00 motivy a cress deco – strukturová pasta. Vyrobte si 

obrázek a ozdobte květináč s podmiskou. 
28. 11.  KURZ PLETENÍ Z PEDIGU – zvonky na vánoční 
16.00–18.00 stromeček.. V ceně kurzu forma na zvonek a mate-

riál.

SEV AREKA AKREDITOVANÉ EKOCENTRUM ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 608 525 115, 
areka_opava@quick.cz, web.quick.cz/areka_opava
1. 11.  7.45 ZASEDÁNÍ OPAVSKÉHO ZASTUPITEL-

STVA DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. 11., 21. 11.,28. 11. KONTAKTNÍ DEN KANCELÁŘE 
 8.00–18.30 SEV AREKA
16. 11. – 19. 11. VÍM, CO CHCI – odborný seminář pro při-

hlášené.
21. 11. 17.00 PROMÍTÁNÍ FILMU s následným setkáním 

s odborníkem z neziskové organizace Nese-
hnutí z Brna.

25. 11.  MEZINÁRODNÍ DEN PROTI NÁSILÍ NA 
ŽENÁCH

25. 11. 14.00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ – pro při-
hlášené.

25. 11. – 26. 11. VÝROBKOVÝ VÁNOČNÍ VÍKEND – pro při-
hlášené. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  7. 11. 15.00–18.00 ČERVENÁ KARKULKA
14. 11. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA MYLI PODLAHU
21. 11. 15.00–18.00 O BĚTUŠCE A HAVRANOVI
28. 11. 15.00–18.00 JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASA-

DILI SEMÍNKO
8. 11.   9.00–12.00 HUDEBNÍ ŠKOLIČKA od 1,5 roku.
9. 11. 15.00–18.00 CVIČENÍ A MALOVÁNÍ S TETOU
15. 11. 11.00 ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
3. 12. 15.00 NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE S JEHO DOPRO-

VODEM

PRODEJNA RADOST
Horní nám. 61, Opava, tel.: 732 257 946, 732 511 213, 
prodejna.radost@seznam.cz
  7. 11. 18.00–21.30 JAK DÁT SVOBODU SOBĚ I OSTATNÍM 

– přednáška M. Vaneka. Konvent minoritů, 
Masarykova 39, malý sál – 2. patro.

  8. 11. 13.00–15.00 SEZENÍ S MARCELEM VANEKEM. Konvent 
minoritů, Masarykova 39, malý sál – 2. pa-
tro.

11. 11.   9.00–12.00 KURZ PRÁCE S KYVADLEM (pro začáteč-
níky). Vede F. Libica. S sebou: kyvadlo, papír, 
tužku, tužkovou baterii. Prodejna Radost.

22. 11. 17.00–18.15 ANDĚLSKÁ SVĚTLA – přednáška V. Bílka 
(autora ručně vyráběných svíček, osob-
nostních svící a svítících mandal). Prodejna 
Radost.

22. 11. 18.30–20.00 DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA – přednáška 
A. Bílkové. Prodejna Radost.

23. 11.  OSOBNÍ KONZULTACE S PANEM A PANÍ 
BÍLKOVÝMI. Prodejna Radost.

GALERIE U JAKOBA – CAFÉ JAKOB
Dolní nám. 13, Opava, tel.: 553 613 160, v.klimesova@quick.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE A VLADIMÍRA KOČÁROVÝCH. 
Setkání s autory proběhne 7. 11. od 17 do 19 h. v galerijní kavárně. 
Výstava od 7. do 24. 11.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA VANA. Do 30. 11. Pořádá Ate-
liér fotografie.
PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ JAZZOVÉ VEČERY. Od 7. 11. v 19 h.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
1. 11., 15. 11., 29. 11. PÉČE O PLEŤ PODLE PRASTARÉ 
17.00  INDICKÉ VĚDY AJURVÉDY – přednáška 

s praktickou ukázkou. Kosmetický Salon 
Slunce, Provaznická 2, tel.: 731 186 624.
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4. 11. 15.15 TOMÁŠ PFEIFFER – v rámci cyklu Tvore 
lidského stupně staň se člověkem. Konvent 
minoritů, malý sál, Masarykova 39. Info: 
596 752 036, www.dub.cz.

7. 11. 10.00–11.00 PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ. MC 
OASA, Válečkova 16.

7. 11. 15.00–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA 
POROD. Baby club Kačka, V. Kotová, 
tel.: 775 327 197. LRC Englišova.

8. 11. 17.00 KREACE, NEBO OPICE? NÁHODA, NEBO 
ZÁMĚR? SHLUK PROTEINU, NEBO 
PŘESNÝ GENETICKÝ PROGRAM? Před-
náší P. Kábrt. MDKPB, 1. patro. Info: 
606 453 874, p. Mrózková.

8. 11. 18.00 KARMA A OSUDOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 
– přednáška pro ženy. Info a rezervace: 
777 283 342, ivankas@iol.cz. Minoritský 
klášter, malý sál. Pořádá Astrologická abe-
ceda. 

8. 11. 18.30–19.30 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ 
ŽENY I. MC OASA, Válečkova 16.

10. 11. 17.00 BESEDA S AUTORY NOVÉHO PŘEKLADU 
BIBLE KRALICKÉ. Klubové centrum, Na 
Rybníčku 60.

10. 11. 19.00 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL A JEHO 
ODKAZ. ThLic. J. Larisch (Ostrava). Pořádá 
OREL, jednota Slavkov. Orlovna ve Slav-
kově.

11. 11.  ZASVĚCENÍ A PROŠKOLENÍ DO REIKI. 
Esoterické centrum Reiki Mandala, Vrch-
ní 30. Info a přihlášky: 776 102 332.

13. 11. 15.00 BESEDA S OKRSKÁŘI MĚSTSKÉ POLICIE 
V. Přibylem a R. Lattonovou. Klub důchodců, 
Masarykova 25. Pořádá StOpa.

15. 11. 18.00 MATIČNÍ DISKUSNÍ STŘEDA NA TÉMA 
JOY ADAMSONOVÁ – MÝTY A SKUTEČ-
NOST. Úvodní slovo M. Písková. Pořádá 
Matice slezská. Velký sál Matičního domu, 
Rybí trh 8.

21. 11. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU – Kruh přá-
tel B. Gröninga. Budova Okresní rady 
Junáka, Na Nábřeží 4. Info: 553 734 117, 
732 518 025.

24. 11. 19.00 STÁT IZRAEL – MINULOST, PŘÍTOM-
NOST, BUDOUCNOST. V. Bittner (Slavkov). 
Pořádá OREL, jednota Slavkov. Orlovna ve 
Slavkově.

27. 11. 15.00 KRÁSA DOMÁCÍCH PERNÍČKŮ – beseda 
s J. Humplíkovou. Klub důchodců, Masary-
kova 25. Pořádá StOpa.

KURZY
VÝUKA V KURZECH SPOLEČENSKÝCH TANCŮ. 10–12 lekcí po 2,5 
hod. Přihlášky a info: 603 527 133, mirek.spacil@post.cz, www.vitr-
-opava.cz.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Výuka atraktivním způsobem se slu-
chátky, v nadstandardních učebnách, v malých skupinách, se špičko-
vými vyškolenými lektory. Týdenní kurzy v Luhačovicích: 5.–10. 11. 
a 26. 11.–1. 12. Info: Těšínská 30, tel.: 553 607 040, 775 673 376, 
info@abeceda.org.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
2. 11.  10. VÝROČÍ ZŠ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, 

Dostojevského 12. Škola poskytuje vzdělání žákům 
ZŠ, ZŠ praktické a ZŠ speciální s tělesným posti-
žením, postižením s více vadami, autismem. Sou-
částí školy je rehabilitační provoz a vysoká nabídka 
poskytovaných služeb.

3. 11. 19.00 HOUSLOVÝ RECITÁL OPAVSKÉ RODAČKY HANY 
KOTKOVÉ – laureátky mezinárodních soutěží (Švý-
carsko). Na programu: J. S. Bach, B. Maderna, 
E. Ysaye, C. Berio. Minoritský klášter. Pořádá Um. 
ag. Kostera.

4. 11. 18.00 LEGALFEST – přehlídka mladých kapel. Lidový 
dům. Pořádá Centrum Elim.

10. 11.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ, Havlíčkova 1.
9.00–16.00  Výuka s doprovodným programem, prohlídka uče-

ben, výrobků dětí, herny školní družiny a internátu. 
11. 11. 14.30 DECHOVKA KRNOVANKA. Pořádá agentura MAZEL 

– M. Masařík, tel.: 553 628 130. Kino Mír.
12. 11. 15.00 JUBILEJNÍ KONCERT k 35. výročí založení PS Stě-

bořice a ke 30 letům vedení Chrámového sboru 
Opava Karlem Kosterou. Účinkují dětské sbory ZŠ 
Stěbořice: Štístko, Slunečnice (dirigent L. Šupí-
ková), Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Pěvecký sbor 

Stěbořice, Chrámový sbor Opava (dirigent K. Kos-
tera). KD Stěbořice. Pořádá Um. ag. Kostera.

13. 11. 18.30 KOMORNÍ KONCERT PÍSŇOVÝCH CYKLŮ L. V. 
BEETHOVENA A R. FRIMLA. Účinkují: P. Urbánek 
– basbaryton, P. Kozel – baryton a N. Slavov – kla-
vír. Kaple Božského srdce páně ÚSP Marianum. 

15. 11. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SPŠ stavební, Mírová 
3. Pro zájemce o studium. Prohlídka školy, prací 
studentů, diskuze s pedagogy o podrobnostech stu-
dia.

18. 11. 17.00 4. NAROZENINY CENTRA ELIM – Součástí bude 
představení muzikálu Jákob. Centrum Elim, Rolnic-
ká 21a. 

25. 11. 19.00 PODZIMNÍ COUNTRY ŠIRÁK – 12. ročník. Pře-
hlídka kapel opavského regionu. Vystoupí sku-
piny: Kopyto, Opavská IV, Country s. r. o., Zálesáci, 
Kamarádi, Falešní hráči a pořádající skupina Azyl. 
Klub Na Střelnici.

26. 11.   VELKÁ PODZIMNÍ BURZA ZNÁMEK, FILATE-
8.00–12.00  LISTICKÝCH MATERIÁLŮ A POHLEDNIC. SOU 

stavební, B. Němcové 22. Pořádá Klub filatelistů 
07–16 Opava. Info: 776 390 219.

RAKETA BOWLING, s. r. o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
1. 11. 17.00 10. KOLO MBS – 3. liga
4. 11., 11. 11. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
18. 11., 25. 11. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
5. 11. 10.00 FINÁLOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JED-

NOTLIVCŮ – v rámci série RAKETA cup 
2006.

6. 11., 7. 11. 16.00 11. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
8. 11. 17.00 11. KOLO MBS – 3. liga
13. 11., 14. 11. 16.00 12. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
15. 11. 17.00 12. KOLO MBS – 3. liga
17. 11.  DÁREK KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DE-

MOKRACII – 3x strike – pivo nebo Kofola 
zdarma.

20. 11., 21. 11. 16.00 13. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
22. 11. 17.00 13. KOLO MBS – 3. liga
23. 11. 17.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – ABL
27. 11., 28. 11. 16.00 14. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
29. 11. 17.00 14. KOLO MBS – 3. liga
29. 11. 19.00 HRADIŠŤAN – koncert známé kapely 

s uměleckým vedoucím J. Pavlicou. Kino Mír. 
Pořádá um. ag. Kostera a SMO.

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
3. 11. 18.00 KONCERT SKUPIN TŘI SESTRY, VYPSANÁ 

FIXA, WOHNOUT A JAROSLAV UHLÍŘ. Pořádá 
ag. Pragokoncert.

4. 11. 14.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI – BK Opava – Sokol 
Pražský.

4. 11. 17.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI – VK Opava – Liberec.
5. 11. 10.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI – BK Opava – BC 

Benešov.
11. 11. 19.00 II. LIGA FUTSAL – Medvědi Malé Hoštice – Arsenál 

Hlinsko.
16. 11. 17.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI – VK Opava – Kladno.
18. 11., 19. 11. FLORBAL – I. LIGA ŽEN
24. 11. 20.00 II. LIGA FUTSAL – Medvědi Malé Hoštice – Kalá-

bek Brno.
  

SPORTOVNÍ AKCE
BUDO CENTRUM OPAVA o. s., Krnovská ul., areál býv. Vojen-
ského gymnázia, L. Češek, tel.: 608 771 007, bco@iol.cz, 
www.bco.euweb.cz. Sportovní přípravka pro předškoláky od 5 let 
– Čt 16–16.45 h.. Sebeobrana pro ženy – intenzivní měsíční kurzy 
(3x ročně) leden – Čt 19 h. Reálná sebeobrana JI-JITSU pro mládež 
a dospělé – Út 19, Čt 17.30 h. 
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE OPAVA, Městské sady. 
Výcvik psů – veřejnost – Čt 17, Ne 10 h. Příjem nových členů každou 
Ne 10–12 h. Kontakt: p. Halátková.
FIT STUDIO MM, SZŠ, Dvořákovy sady 2. Pravidelné kondiční a re-
habilitační cvičení (pilates, balantes) – Po, Čt 19–20 h.
SPORT CLUB OPAVA, tel.: 608 625 162. Hala ELIM Kateřinky: Ball 
a Ballpilates – Út, Čt 18 h., Bodystyling – Út, Čt 19 h., Pilatesova 
metoda – Po 19.30 h. ZŠ Englišova, malá tělocvična: Bodystyling – 
Po, St 18.30 h., Ball – Čt 18.30 h., Pilatesova metoda – St 17.30 h., 
Power jóga – Po 17.30 h.
BABY CLUB KAČKA – H. Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, 723 848 320, www.babyclub.cz. MC Válečkova: 6. 11. 
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– kurz cvičení kojenců a batolat a dětí předškolního věku (od 3 měs. 
do 4 let). 6. 11. – plavání kojenců (od 6 týdnů do 5 měs.). 7. 11. – 
laktační liga – poradna pro kojící matky.
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, 17. listopadu 
2. Bodystyling – Út, St, Čt, Ne 17.30–18.25 h., Po, Út, St, Čt 18.30–
19.25 h., Po 19.30–20.25 h., Step body – Po, Pá 17.30–18.25 h., 
Power jóga – St 19.30–20.25 h., Pá 18.30–19.25 h., Body ball – Út 
18.30–19.25 h.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KD, Na Rybníčku 43
9. 11.  10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, hra na flétnu
 10.00–19.00 PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVKA 

Charity Opava
 10.00–15.00 MĚŘENÍ TLAKU
 10.30–13.00 UKÁZKA prostorové orientace a práce vodí-

cího psa
 11.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – skupina Kaš-

párek, Marianum, zpěv
 11.00–14.00 UKÁZKA rehabilitačního přístroje Moto-med 

a techniky komunikace s postiženým dítě-
tem

 11.30 POZITIVNÍ ŽIVOT (film)
 13.00 LADAKERE ČHAVE – rómský folklórní sou-

bor, hudební a taneční vystoupení
 13.00 BOLESTI DUŠE (film) 
 14.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA – soubor Úsměv

 14.30 ZNEUŽÍVANÉ DĚTI (film) 
 15.30 CHCI BÝT ŠTÍHLÁ (film)
 16.00 AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ – orchestr BOrlS
 17.30 POHÁDKA O OTESÁNKOVI, divadlo Štěk
 18.00 DOKÁŽETE NEKOUŘIT (film)

VÁNOČNÍ JARMARK 2006
Dolní náměstí
1. 12. 16.30 DĚTSKÝ SBOR LUSCINIA
 17.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SLEZSKÝCH UČITELEK
2. 12. 14.00 HUDEBNÍ SKUPINA BLUESBERG
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA SWING QUARTET
 17.30 HUDEBNÍ SKUPINA THE PANT
3. 12. 14.00 HUDEBNÍ SKUPINA MŮJ ČAS
 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA FLERET
4. 12. 14.00 PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA UHLÍ
 18.00 HUDEBNÍ SKUPINA HAPPY TO MEET
5. 12. 14.00 MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA ELVIS PRESLEY REVIVAL
 17.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMU
 18.00 THE ATOMIC HOT ROD
 19.00 OHŇOSTROJ

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, škola je v plném proudu, a proto jsme do listopadové soutěžní křížovky vybrali jednu perličku ze škol-
ních sešitů. Pokud chcete získat jedno ze tří dámských či pánských trik s logem Opavy, zašlete nám do 15. listopadu 
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 listopadové křížovce: Z příbuzenstva mám nejraději strýčka Karla. Je to dobrák od kosti. (Dokončení v ta-
jence křížovky.)

Správné znění tajenky říjnové křížovky zní: Teď hraje fotbal v Háji ve Slezsku. Fotografickou publikaci Opavy si v redakci 
Hlásky mohou vyzvednout tito opavští výherci: Břetislav Onderka, Věra Boháčová a Edeltraud Skýpalová.
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INZERCE

3333  %%  

Akce platí od 1. 11. do 30. 11. 2006.

2525  %%
sleva na br ýlová sklasleva na br ýlová skla

(bez lékařského předpisu)

Další informace na stránkách www.fokusoptik.cz nebo na 800 148 627

sleva na br ýlové obrubysleva na br ýlové obruby

NOVÁ OPTIKA,NOVÁ OPTIKA,
která vás vítá slevamikterá vás vítá slevami

OPAVA, Ostrožná 32OPAVA, Ostrožná 32 !!!!
O b ě  s l e v y  p l a t í  p ř i  z h o t o v e n í  k o m p l e t n í c h  b r ý l í .

&&

     Není se čeho bát: Horší je
nechat si šanci uplavat...
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Čísla listopadu
� 1180 obědů rozveze 

seniorům měsíčně Charitní 
ošetřovatelsko-pečovatelská služba 

� 681,5 hodin u nás za měsíc 
odpracují dobrovolníci 

� 178 kontaktů zaznamenala 
za měsíc Linka důvěry  

CHARITNÍK
Měsíčník Charity Opava

Měsíc v charitěMasér z charity to nevzdal

Ztratil práci, zájem o své okolí, smysl 

života. Zpočátku ještě něco kutil doma, 

postupně se však jeho zrak zhoršoval, 

přišla deprese a úplná beznaděj. Ke vší 

smůle měl jedno velké štěstí. Podrželi 

ho ti nejbližší: manželka Pavlína se 

dvěma syny a rodiče. Hledal tedy 

řešení až našel Charitu Opava a v ní 

pracoviště nevidomých masérů.

Po 15 letech strávených ve světě motorů 

začal objevovat anatomii lidského 

těla, záludnosti nemocí, recepty, jak 

pomoci od bolesti, chirurgii, latinská 

slovíčka. Učil se názvy kostí a svalů, 

Nevidomý Dan Soška dnes díky svému masérskému umění rozdává radost, pohodu 

a zdraví mnoha lidem kolem sebe. Ostatně – přijďte se k nám o tom přesvědčit sami. 

který hmat léčí a který škodí. Po 

prvním týdnu učení myslel, že to vzdá. 

Jak to udělat bez knih a bez možnosti 

si něco zapsat?

Nakonec v masérském kurzu vydržel 

až do konce. Přednášky si nahrával na 

diktafon. Vše bylo třeba odposlouchat 

a pak si to zapamatovat. Získal 

osvědčení a začal pracovat. Nejprve 

čtyři hodiny denně. Ruce pořádně 

bolely, tělo si muselo zvyknout. 

Dnes je zaměstnán na plný úvazek a jak 

sám říká, v pěkném prostředí, mezi lidmi, 

kteří jsou vstřícní a usměvaví. Chce se 

dál vzdělávat, naučit se další masážní 

techniky, obsluhovat novou saunu, 

která je v areálu charity v Opavě-Jaktaři 

od listopadu v provozu. „Jsem rád, že 

masáží mohu pomáhat lidem. Sám jsem 

si mnohým těžkým prošel. Poznal jsem 

osudy lidí, kteří na tom byli hůř než já,“ 

říká, když se ohlíží zpět na to, co prožil. 

„Chtěl bych všem říct, aby nepropadali 

depresi, když se dostaví zdravotní potíže. 

Bojujte. Lze to zvládnout a znovu najít 

své místo v životě.“

Těšíme se na Vás
Milí čtenáři, jsem 
rád, že Vás mohu 
pozdravit v novém 
čísle Charitníku, 
který budete moci 
každý měsíc s las-
kavým svolením 
opavské radnice 
najít v Hlásce. Charita Opava je or-
ganizace, která pomáhá mnoha lidem 
v Opavě i okolí. Do našich středisek 
přicházejí senioři, duševně či mentálně 
postižení, děti. Ti všichni zde nacháze-
jí podporu, mnozí z nich i zaměstnání 
a dobrovolníci naplnění svého života. 
Bez jejich obětavé spolupráce bych si 
naši činnost neuměl představit. Za-
městnanci a dobrovolníci k sobě patří 
jako pravá a levá ruka jednoho těla. 
Nesmírně si vážím lidí, kteří dvě až tři 
hodiny týdně, jednou za měsíc nebo tře-
ba jedenkrát v roce přijdou nabídnout 
své síly i schopnosti. Rád bych Vás k ta-
kové spolupráci pozval. Přijďte zažít 
ten krásný pocit, tu radost v srdci, když 
uděláte něco dobrého pro člověka, který 
žije vedle Vás. Když doprovodíte nevi-
domého k lékaři, nakrmíte těžce posti-
žené dítě nebo doprovodíte Tři krále 
při jejich koledování. Každá maličkost 
má v celku své místo a každá  má svůj 
význam. Přeji Vám krásné podzimní 
dny a těším se na setkání s Vámi u nás 
v Charitě Opava. Jan HANUŠ, ředitel

Krátce
• Vlaštovičky slavily
Téměř 400 hostů se sešlo na oslavě 
10. výročí založení Domu sv. Cyrila 
a Metoděje ve Vlaštovičkách, ve kterém  
poskytujeme služby nevidomým klien-
tům. Zahrály kapely Zpívající kytky, 
Wabi Daněk a Fram, ozvučení zajistil 
Saša Stoniš. Děkujeme za pomoc: Globus 
ČR, Nikol Nápoje a.s., cukrárna Kama-
haj a velkosklad piva Petr Klapetek. 

• Mraveneček hledá dobrovolníky
Letos se opět zapojíme do adventní 
sbírky v hypermarketu Tesco s názvem 
„Pomáhejte s námi!“ Hledáme  studen-
ty, kteří mají zájem pomoci a nabízet ke 
koupi barevné záložky. Zisk z prodeje 
podpoří těžce mentálně postižené děti 
z denního stacionáře Mraveneček. Po-
drobnější informace na tel. 604175518. 

• Velvyslanec navštívil charitu 
Americký velvyslanec William J. Caba-
niss nás navštívil 13. září. Spolu se svou 
manželkou si prohlédli chráněné a re-
habilitační dílny a seznámili se s provo-
zem stacionáře Mraveneček. Paní Caba-
nissová je členkou asociace „Diplomatic 
Ladies Association“, která finančně pod-
pořila klienty těchto zařízení.

Wellness - masérské 
a relaxační centrum

SAUNA • MASÁŽE • RELAXACE
Přemyslovců 26, Opava-Jaktař

Otevřeno po - pá: od 7 do 20 hod.,
so: od 13 do 20 hod.

Tel.: 553 611 322

Před patnácti lety vše začínalo skrom-

ně, jednou šatní skříní pro sociálně 

potřebné a ohrožené rodiny a bez-

domovce v sakristii při kostele U sv. 

Ducha. Z tohoto malého Charitní-

ho šatníku se pak po vzniku Charity 

Opava stal základ pro vznik Střediska 

vzájemné pomoci. To stále rozšiřova-

lo své pole působnosti: k Charitnímu 

šatníku například přibylo v roce 1998 

nouzové ubytování pro ženy a matky 

s dětmi, nejprve v Jaktaři a dnes již tři 

roky v garsonce v centru města. V le-

tech 2003 až 2005 rozšířil šatník malý 

„charitní sekáč“. Od začátku svého 

působení se středisko věnuje také hu-

manitární pomoci u nás i do zahrani-

čí, kde poskytuje hlavně finanční po-

moc postiženým válečnými konflikty, 

přírodními katastrofami, chudobou 

a hladem. 

„Hlavním posláním střediska je posky-

tovat pomoc lidem, kteří jsou v náročné 

životní situaci a krizi a nedokáží ji sami 

překonat,“ osvětluje současná vedoucí 

střediska Petra Chlubová. „Jako sociál-

ní pracovnice jim poskytuji nejen infor-

mace a rady, ale také finanční a hmot-

nou výpomoc jako např. zakoupení 

základních potravin, úvěrové jízdné, 

oblečení a další.“ 

Během posledního roku prošla činnost 

střediska dalšími změnami. Asi vás 
bude zajímat, že byl zrušen pravi-
delný středeční příjem obnošeného 
šatstva do Charitního šatníku, který 

bude v případě naléhavé potřeby na-

hrazen mimořádnou sbírkou. „Zřídila 

jsem příruční sklad se základním pán-

ským, dámským a dětským oblečením 

pro lidi v akutní nouzi bez finančních 

prostředků, bez přístřeší,“ dodává Petra 

Chlubová. Středisko se také začátkem 

října přestěhovalo z Jaktaře blíže k li-

dem a dnes ho můžete najít na Kyle-

šovské ulici č. 10, kde funguje vedle 

Občanské poradny. Jeho nové telefon-

ní číslo je 553 653 776.

Mnoho z vás již někdy přispělo svým obnošeným oblečením do sbírky, po-
řádané opavskou charitou. Ale málokdo už ví, že Charitní šatník je součástí 
Střediska vzájemné pomoci, působícího v sociálních službách v Opavě již ne-
uvěřitelných patnáct let. Co vlastně toto středisko dělá a komu pomáhá?

Kam putovaly vaše obnošené šaty

„Práce s lidmi, kteří jsou v těžké životní 

situaci, je náročná, ale jejich poděkování 

a úsměv je nejkrásnější odměnou,“ tvrdí 

Petra Chlubová.

Navštivte nás: www.charitaopava.cz • Pište nám: info@charitaopava.cz • Podpořte naše klienty: DMS  CHARITAOPAVA - tel.: 87777, cena SMS 30,- Kč

Pomocníci s Tříkrálovou sbírkou
mohou kontaktovat Petru Kretkovou 

tel.: 553 612 780/29, mobil: 604 175 518

Jmenuje se Dan Soška a je mu 33 let. Od své plnoletosti pracoval jako 
profesionální řidič. Jezdil u ČSAD, vozil nebezpečný odpad, řídil auta 
technických služeb. Ale pak přišla osudová zpráva: po zbytek života se budete 
muset obejít bez zraku.
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Láďa Kerndl, skupina Kamelot, Petr 
Spálený, Marcel Woodman či Robbie 

Williams Revival. A také pohádkový 
víkend pro děti, dětské soutěže či 
kouzlení s Harry Potterem. To je část 
nabídky letošních vánočních trhů, 
které opět proběhnou na obou hlavních 
městských náměstích.

Příprava trhů se rozjede v poslední třetině lis-
topadu. Už od prvního prosincového dne začne 
stánkový prodej jak na Horním, tak na Dolním 
náměstí. Letošní program bude bohatší než loň-
ský a nejrůznější kapely budou koncertovat už 
od prvního dne otevření trhů. Příprava trhů byla 
opět svěřena olomoucké společnosti Fest Pro-
motion, která trhy provozovala i v loňském roce. 
Dolní náměstí bude především patřit nejrůzněj-
ším koncertům. Program na Horním náměstí 
bude zaměřen na děti. Budou zde pořádány sou-
těže s vánoční tématikou, pohádky a ukázky 

lidových obyčejů. Nebude chybět ani Ježíškova 
pošta, kde budou moci děti napsat svá vánoční 
přání. Na Dolním náměstí pak ještě děti najdou 
stáj s výběhem pro živá zvířata. Stánky budou 
otevřeny po celý týden včetně, sobot a ne-
dělí od 9 do 18 hodin. Stánky s občerstvením 
budou otevřeny déle, a to do 21 hodiny. Vánoční 
stromy budou opět dva. V minulém čísle Hlásky 
jsme vyhlásili druhý ročník soutěže O nej-
krásnější vánoční ozdobu a tyto ozdoby pak 
na stromech uvidíte. Vyhlášení výsledků sou-
těže proběhne 5. prosince ve 14 hodin na Dol-
ním náměstí v rámci Mikulášského programu. 
Prosíme tak všechny, kdo přinesli nebo zaslali 
své výtvory, kolektivy či jejich zástupce, aby se 
v tuto dobu dostavili na náměstí. Pro každého je 
přichystán malý dárek. Kulturní program Vánoč-
ního jarmarku na první týden měsíce prosince 
vám přinášíme v kulturním a sportovním kalen-
dáři v tomto čísle Hlásky. Celý program jar-
marku bude zveřejněn v prosincovém čísle.

Vánoční trhy budou na obou náměstích

Hradišťan v Opavě. Ve středu 29. listo-
padu zahraje v Opavě známá kapela Hra-
dišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavli-
cou. Koncert proběhne v kině Mír a začíná 
v 19 hodin. Koncert pořádá ag. Karel Kos-
tera a statutární město Opava.
Opera zahraje Španělům. Na turné po 
Španělsku vyrazila na konci října opav-
ská opera. Soubor bude cestovat po osmi 
španělských městech. Evropským jižanům 
předvede své nastudování opery Norma.

Podzimní country širák. Již podvanácté 
se 25. listopadu v 19 hodin zrekonstru-
ovaným sálem Na Střelnici rozezní první 
tóny, které vyzvou k tanci příznivce coun-
try hudby. Celý bál je koncipován jako sou-
těžní přehlídka country kapel opavského 
okresu. V průběhu večera účastníci for-
mou hlasování rozhodnou o vítězi, který 
je po celý rok držitelem putovního country 
širáku. V letošním roce své umění předve-
dou skupiny Kopyto, Opavská IV, Count-

Rezavý Špión Apion, který od letošního léta 
obývá horní část Dolního náměstí, možná 
vymění dočasný pobyt za pobyt trvalý. 
Zvláštní tvor, který se stal oblíbenou dětskou 
atrakcí, by se mohl nadlouho stát součástí 
náměstí. Špión, který nasává dění ve městě, 
je dílem renomovaného českého umělce Fran-
tiška Skály. Člověka velmi hravého a nápa-
ditého. Člověka, který se například vydal na 
pěší túru z Čech až do Benátek. Nápad pone-
chat Špióna v Opavě nyní projednává kulturní 
referent Petr Rotrekl. Rotrekl sbíral podněty 

a reakce na sochu už od dob jejího vystavení 
a o nápadu na trvalé umístění jednal i s lidmi 
mimo radnici, například s okruhem lidí okolo 
Domu umění. S myšlenkou by souhlasil i Fran-
tišek Skála. „Autor Špióna František Skála 
byl ochotný o soše jednat,” konstatoval Petr 
Rotrekl. Odbor prezentace získal na sochu 
řadu kladných ohlasů a během různých letních 
akcí na náměstí se ukázalo, že ji lidé berou 
jako zajímavý doplněk tohoto místa. O soše 
tedy pravděpodobně budou jednat i noví měst-
ští radní.

Špión možná zůstane v Opavě
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Špión Františka 
Skály se možná 

v Opavě natrvalo 
usadí.

Foto: Jan šindler
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Výstup na radniční věž, 
prohlídka unikátní měnírny 

elektrického proudu se 
zasvěceným odborníkem, 
prohlídka kanceláře primátora 
s kolekcí obrazů bývalých 
opavských purkmistrů či 
s židlemi, na kterých před sto 
lety sedávali městští radní.

Takový byl svatováclavský Den otevře-
ných dveří na Hlásce. Stovky zájemců 
čekaly od rána na Horním náměstí. Do 
budovy mohla vždy jen omezená sku-
pina lidí, protože při výstupu na věž se 
musí dodržovat bezpečnostní pravidla. 
Po návštěvě věže pak na zájemce ještě 
čekala malá divadelní scénka v kan-
celáři primátora. V divadelní miniatuře 

hrál hlavní roli jeden z nejvýznamněj-
ších opavských purkmistrů, zakladatel 
kolekce purkmistrovských obrazů, Emil 
Rochowanský. 

Dnem otevřených dveří návštěvy veřej-
nosti na věži neskončily. Radnice připra-
vuje návštěvy Hlásky ještě v prosinci 
a pak také v průběhu příštího léta.

ry s. r. o., Zálesáci, Kamarádi, Falešní 
hráči a skupina Azyl, která je každo-
ročním pořadatelem. 
Domino opět koncertovalo v Ev-
ropském parlamentu. Za dva týdny 
čtyři evropské země a šest koncertů. 
A k tomu sedmý koncert na nádvoří 
Evropského parlamentu ve Štras-
burku. To je nedávná hudebně-ces-
tovatelská bilance opavského dět-
ského pěveckého sboru Domino. Sbor 

navštívil Německo, Francii, Španěl-
sko a Itálii. Pro sbor to byla už sedm-
náctá výprava do zahraničí. Cesty se 
zúčastnily více než čtyři desítky dětí.
Česko-polský projekt ZŠ Otická. 
V listopadu ukončí Základní škola na 
Otické ulici česko-polský projekt s ná-
zvem „Výchova divadlem jako způ-
sob rušení komunikačních bariér” 
divadelním představením žáků. Děti 
nastudovaly pohádku v polštině, 

Poláci zase v českém jazyce. Během 
celého projektu děti společně navští-
vily divadelní představení v Bytomi 
a ve Slezském divadle. Učily se diva-
delnímu umění v Domě dětí v Rati-
boři a v opavském Loutkovém divadle 
pod vedením významného opavského 
herce Petra Vaňka. Projekt v rámci 
Euroregionu Silesia je spolufinanco-
ván EU a podporován statutárním 
městem Opava.

Hláska zvala na prohlídku

Vlevo:
Lidé si prohlíží 
jednu z publikací 
vystavených 
v primátorské 
kanceláři.

Vpravo:
Purkmistr Emil 
Rochowanský 
alias herec Zdeněk 
Pavlíček.

Foto: Jan šindler

Asi čtyři stovky lidí se přišly 
v polovině listopadu podívat 

na slavnostní otevření kostela 
svatého Václava. Úvodní koncert 
Mozartova Requiem slavil 
obrovský úspěch. 

Po stranách kostela louče, na pódiu 
desítky muzikantů. Hra světel a stínů, 

dobré hudební dílo. Kostel se opět nade-
chl k tomu, aby se stal důležitou součástí 
opavského kulturního života. Slavnostní 
znovuotevření kostela navíc natáčela 
Česká televize a koncert se bude vysí-
lat někdy na podzim. Nově zakonzervo-
vané prostory lákají další pořadatele nej-
různějších akcí. „Zájem o pořádání akcí 
v kostele je opravdu velký. Je vidět, že 

se velkému počtu lidí jeho rekonstrukce 
líbí,” konstatovala vedoucí odboru pre-
zentace Jana Foltysová.

Ještě během října vystoupila v kos-
tele například polská formace Karbido. 
„Avantgardní projekt polských hudeb-
níků, hrajících na originálně zkonstruo-
vaný dřevěný stůl, nábytek s duší, cit-

livý na každý 
dotek... 
Nevšední 
podívaná, 
neuvěřitelný 
zvuk, jedi-
nečný záži-
tek v magic-
kém prostředí 
znovuotevře-
ného kostela 
sv. Václava,” 
charakterizo-
val vystou-
pení Dům 
umění.

Kostel opět vábí na kulturní akce

Vlevo:
Skladbu Opavanům 
zahrál Orchestr 
solamente natura-
li (SR).

Vpravo:
Kostel sv. Václava 
byl diváky zcela 
zaplněn.

Foto: Jana 
Foltysová
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Je to jeden z největších 
historických úspěchů 

opavské atletiky: dva 
mládežnické týmy zvítězily na 
českém šampionátu družstev 
a jedno z nich, juniory Sokola 
Opava, čeká účast v prestižním 
Poháru juniorských mistrů 
evropských zemí.

Do Kladna se poslední zářijový den 
sjelo devět mužských týmů. Opav-
ští borci nad druhou VSK Univerzitou 
Brno zvítězili o více než dvacet bodů 
(OP 225,75 bodů; BR 202,5 bodů). 

Opavský tyčkař Jan Kudlička pře-
skočil druhého nejlepšího v dis-
ciplíně přesně o metr (520 cm x 

420 cm), a k dalším bodům pak týmu 
pomohl třeba v trojskoku (2. místo 
za 13.95 m) a v bězích. Čtve-
řice Roman Thomas, Radovan Hor-
váth, Robin Konvica, Jakub Holuša 
si připsala vítězství na 4x400 metrů 
(3:22.89 min), Petr Vaněk vyhrál 
dvoustovku (21.99 s) a čtyřstovku 
(48.07 s), Vladislav Tuláček vyhrál 
disk (50.72 m) a kouli (18.98), Jakub 
Holuša běh na 1 500 m (4:25.94 min) 
a 800 metrů (1:55.58 min). K vítěz-
ství přispěli ale i další členové vítěz-
ného týmu (Opava například brala 2., 
3. a 4. místo v běhu na 3 000 m pře-
kážek atd.). 

Žáci Sokola Opavy zvítězili na šam-
pionátu pořádaném v Hradci Králové. 
V konkurenci dalších devíti týmů zví-
tězili se 154 body před Turnovem 
(144,5) a Milevskem (138). Na mlá-
dežnické šampionáty vyrazili ještě 
žáci Slezanu Opava (8.), žákyně 
Sokola (6.) a dorostenky Sokola (5.) 

Foto: archiv Jiřího Lesáka

Úspěch opavské atletiky

Nové bruslařské povrchy 
v Městských sadech a více 

než stovka závodníků, která 
si je přišla odzkoušet v rámci 
letošního ročníku soutěže 
Opavská brusle a bruslička 
a v souboji o Pohár primátora 
města Opavy.

Jezdilo se na několika okruzích 
a tratě měřily od šesti set metrů 
až po jednadvacet kilometrů trať. 
Kromě soutěže na bruslích se jel 
i přidružený závod handicapova-
ných cyklistů na tandemových 
kolech. Závody se prolínaly s vy-
stoupeními opavských cheerlea-
ders, tanečními ukázkami či brus-
lařskou exhibicí evropské mistryně 

ve volném bruslařském stylu Lenky 
Buchcárové.

Výsledky: závod tandemových kol, 
1. místo Jakub Šerfösö a Martin Mrů-
zek, 2. Prokop Kocura a Jakub Franer, 
3. David Kostruha a Matěj Kostruha; 
děti do 8 let (600 m), 1. Lucie Seidle-
rová, 2. Petra Rei-
chertová, 3. Tereza 
Konečná; junioři 
(3500 m), 1. Patrik 
Schindler,  2. Petr 
Návrat, 3. Vladan 
Lezák; juniorky 
(3500 m), 1. Kate-
řina Kaniová, 2. Do-
minika Franerová, 
3. Kristýna Grune-

rová; muži a ženy (10.500 m), 1. Alž-
běta Břichnáčová, Petr Lochman, 
2. Nikola Stračárová, Bob Němeček 
3. Magda Kresťanpolová, Kamil Has-
tík; půlmaraton (21.000 m), 1. Pavla 
Báčová, Petr Lochman, 2. Hana Her-
berová, Kamil Hastík, 3. Zuzana Šev-
číková, Pavel Potůček, Bob Němeček.

Opavská brusle se poprvé jela v sadech

Start juniorského 
závodu na 3500 
metrů.
Foto: Jan Šindler
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Máte zájem o cvičení Aikido? 
Aikido je vhodné pro ženy i muže 
všech věkových kategorií, pro-
tože zde nerozhoduje fyzická 
síla. Oddíl Aikido Dojo Opava tré-
nuje v tělocvičně Budo Cen-
tra Opava na Krnovské ulici. Tré-
ninky vede Vendula Pondělková 
(1. kyu) a cvičí zde jak děti, tak 
mládež i dospělé. Více informací 
najdete na webových stránkách 
www.aikido-dojo-opava.cz.
Opavští střelci byli na MČR 
úspěšní. Další medaili do sbírky 

úspěchů sportovních střelců opav-
ského oddílu Ostroje Opava přidal 
15letý Lukáš Kalus. Na Mistrov-
ství České republiky v Plzni vybo-
joval bronzovou medaili v disci-
plíně standardní malorážka 3 x 20 
ran za vynikající výkon 562 bodů. 
V soutěži přestřílel celou plejádu 
starších dorostenců. I v kategorii 
dívek byla medaile velmi blízko pro 
15letou Pavlu Polovou, která v dis-
ciplíně SM 60 vleže výkonem 582 
bodů zůstala velmi těsně na 4. 
místě. Junioři Gabriela Krečmerová 

a Jiří Hromada tentokrát nedosáhli 
na nejvyšší příčky, ale dokázali se 
prosadit v rámci celkového vyhod-
nocení závodů Českého poháru, 
kde Gabriela Krečmerová zvítězila 
v disciplínách SM 3x20 ran a vzdu-
chová puška 40 ran a obsadila 6. 
místo v disciplíně SM 60 ran vleže. 
Jiří Hromada pak přidal 3. místo ve 
střelbě ze vzduchové pušky na 60 
ran, dále pak skončil na 6. místě 
v libovolné malorážce 3x40 ran 
a na 13. místě ve střelbě z LM 60 
ran vleže.


