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Co plánuje město na další čtyři roky
Do čeho se nové vedení města pustí, jaké inves-
tice na nadcházející roky plánuje a co by se tedy 
mohlo ve městě změnit. To je téma prosinco-
vého čísla Hlásky. strany 6–7
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Město má nové vedení
Opavští zastupitelé volili nové vedení města 
a městskou radu. S její podobou a kompe-
tencemi jednotlivých členů vedení se můžete 
seznámit v aktualitách. strana 5

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

Tvář měsíce: Pavel Cieslar
Děkan Pavel Cieslar je tváří prosincové Hlásky. 
Široká veřejnost se s ním mohla setkat třeba při 
křtění zvonů opavské Hlásky. O jeho působení 
v opavské farnosti si můžete přečíst na stránce 
Osobnost. strany 10–11

Opavu navštívila velvyslankyně
Na návštěvu Opavy přijela v listopadu jiho-
africká velvyslankyně Nomsa Dube. O čem 
hovořila na setkání se zástupci města a jakou 
nabídku města dala, si můžete přečíst na strán-
kách aktualit. strana 9

Slezsko – perla v České koruně
Některé umělecké památky z historie Opavska 
se dočasně staly součástí velké výstavy Národní 
galerie v Praze. Ve Valdštejnské jízdárně před-
stavila galerie velkolepě pojatou výstavu Slez-
sko – perla v České koruně. strana 18

Úspěch 
opavského 
fotografa
Opavský foto-
graf Petr Turek 
uspěl v meziná-
rodní soutěži, 
ve které posu-
zovala porota 
snímky vzta-
hující se k lé-
kařskému 
tématu – kon-
krétně k onkolo-
gii. Svou výhru 
chce fotograf 
věnovat charitě.
Foto: Petr Turek
  strana 16
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Listopad a prosinec znamená pro radnici především pří-
pravu městského rozpočtu na příští rok. O jeho defini-
tivní plánované podobě se rozhodne na prosincovém 
zastupitelstvu. Návrh rozpočtu si ještě před zastupitel-
stvem budete moci prohlédnout na webových stránkách 
města.

Říjnové komunální volby rozhodly o tom, kdo povede 
opavskou radnici. Pokud vás zajímá, na jaké investice 
se chce nové vedení města zaměřit a které projekty 
považuje za důležité, pročtěte si tématickou dvojstranu. 
Snažili jsme se vybrat projekty, které co nejpestřeji 
ukazují, že své místo má jak řešení problémů doprav-
ních, tak třeba i rozvoj rekreačního sportu, kultura 
a společenská zábava.

Osobností prosincové Hlásky je opavský děkan Pavel 
Cielsar. Kněz, který nastoupil do církevního úřadu po 
mnohaletém působení uznávaného Josefa Veselého. 
Jeho Vánoční slovo jsme vám přinesli už před minulými 
vánočními svátky a nyní – kromě svátečního zamyšlení 
– vám nabízíme i jeho krátký portrét. Ve vánoční době 
je totiž pravděpodobnější, že se s děkanem Cieslarem 
setkáte.

Vánoce jsou důležitým tématem celého prosincového 
čísla. V kulturním kalendáři najdete úplný přehled letoš-
ních vánočních trhů, na předních stranách se dozvíte 
o výstupech na městskou věž, ze které si můžete pro-
hlédnout vánočně vyzdobené město, na vnitřních stra-
nách pak najdete příběh Jana Navrátila, vnuka spi-
sovatele Rudolfa Těsnohlídka. Jan Navrátil se rozhodl 
navázat na dobročinné skutky svého dědy a pomohl 
opavské pobočce Fondu ohrožených dětí.

Městští strážníci se snaží krok za krokem zlepšovat své 
možnosti a služby městu, hledají cesty, jak městu více 
pomáhat. Kromě osobních schůzek a telefonních kon-
taktů vám teď nabízejí i nové schránky důvěry, které 
rozmístili v různých částech města.

Na kulturních stranách si můžete přečíst o výstavě Slez-
sko – perla v České koruně. Výstavu připravila Národní 
galerie v Praze. Opava je na výstavě bohatě zastoupena. 
Výstava potrvá až do začátku dubna, takže máte-li chuť, 
můžete se na ni při návštěvě Prahy podívat.

Opavský Dům umění připravil na prosinec čtyři výstavy. 
Do Kabinetu fotografie se můžete podívat na diplomové 

práce Institutu tvůrčí fotogra-
fie za rok 2006, do zatemnělé 
oratoře se můžete jít podívat 
na instalaci Roberta Vlasáka, 
jejímž hybatelem je Van der 
Graafův generátor, v Domě 
umění najdete práce sochaře 
Aleše Veselého – účastníka 
opavského sochařského sym-
pozia – a práce jeho žáků, 
které vedl za posledních šest-
náct let. V atriu pak vystavuje 
Lucie Farářová svou umělec-
kou vizi Rajské zahrady.

Přeji vám hezké a pří-
jemné vánoční svátky.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Čtyři výstavy v Domě umění
Robert Vlasák instaluje v oratoři Domu umění 
Van der Graafův generátor a hliníkové larvy 
porostlé chloupky. Jeho instalace je jednou ze 
čtyř výstav, které Dům umění nabízí na závěr 
letošního roku. strana 19

Výhled na 
vánoční 
město
Radnice 
nabídne 
v prů-
běhu pro-
since veřej-
nosti několik 
výstupů na 
městskou věž 
a vyhlídku 
na vánoční 
Opavu.
 strana 4
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AKTUALITY

Pohled z městské věže na 
vánočně vyzdobené město 

nabídne ve čtyřech prosincových 
dnech opavská radnice. Paralelně 
budou probíhat vánoční trhy 
a na závěr roku ještě město ve 
spolupráci se společností Fest 
Promotion připravuje koncert 
a ohňostroj.

Výstupy na věž připravuje město ve 
středu 6., ve čtvrtek 7., ve čtvrtek 14. 
a ve čtvrtek 21. prosince. První výstup 
začne vždy v 16 hodin. Skupinky zájemců 
se budou střídat po dvaceti minutách; 
poslední skupinky vyrazí do věže v 18.40. 
Z bezpečnostních důvodů může jít v jedné 

skupince nejvýše patnáct návštěvníků. 
Výstupy na věž jsou zdarma, ale zájemci 
si musí vyzvednout vstupenku v Měst-
ském informačním centru.

Pokud se na vás už nedostane a na věž 
byste se přesto chtěli podívat, můžete 
ji navštívit ještě v dalších termínech, 
které město připravuje v příštím roce. 
Radnice připravuje jednak výstup na věž 
během letních prázdnin a jednak připra-
vuje organizované návštěvy na věž po 
objednávce v infocentru.

O vánočních trzích jsme vás podrobně 
informovali v minulém čísle Hlásky. Trhy 
probíhají na obou náměstích a kromě 

pravidelných koncertů nejrůznějších 
kapel, sborů a zpěváků nabídnou i akce 
určené především dětem. Většina stánků 
bude otevřena od 9 do 18 hodin, stánky 
s občerstvením budou otevřeny až do 
devíti do večera. V kulturním kalendáři 
najdete kompletní program trhů.

Stejně jako loni můžete i letos oslavit 
konec starého a příchod nového roku na 
Dolním náměstí. Silvestrovská slavnost 
začne v devět hodin večer. Na náměstí 
bude nejdříve hodinu vybírat a mixo-
vat hudbu DJ Pitr. Od desáté hodiny 
bude hrát skupina Galaxy. Po půlnočním 
ohňostroji se můžete až do půl druhé 
znovu bavit s DJ Pitrem.

Radnice nabídne výhled 
na noční Opavu

Chcete popsat strážníkům 
problémy trápící vás či vaše 

okolí, chcete jim něco doporučit, 
chcete někde předat nalezený 
předmět menších rozměrů? Pak 
můžete kromě přímých schůzek 
s okrskáři či vedením strážníků 
také využít nových schránek 
důvěry, které městská policie 
rozmístila v různých částech 
města. 

„Mimo stávající schránky důvěry umís-
těné v „podkově” u budovy Hlásky na 
Horním náměstí, byly nově umístěny 
schránky důvěry na ulici Olomoucké 
(u bočního vchodu do Slezské nemoc-
nice), na ulici Bílovecké (na točně tro-
lejbusu u okrskové služebny) a na ulici 
Rolnické (u okrskové služebny v are-
álu Domova důchodců),” popsal roz-
místění schránek šéf okrskářů Zdeněk 
Zabloudil.

„Umístění schránek důvěry bylo vybráno 
s ohledem na jednotlivé části města 
a značný počet obyvatel bydlících v je-
jich okolí tak, aby byly pro obyvatele 
města co možná nejdostupnější. Měst-
ská policie v současné době plánuje 
umístění ještě jedné schránky důvěry 
v prostoru sídliště Kateřinky – západ, 
pro kterou se hledá vhodné místo tak, 
aby bylo paprskovitě pokryto celé 
město,” uvedl Zdeněk Zabloudil.

Strážníci rozmístili další schránky důvěry

Vánoční slovo
Není třeba zdůrazňovat, že naše Opava 
je mimo jiných specifik městem hudby. 
Zvláště pak v době adventní a vánoční 
nabízí vzácnou příležitost k prožívání 
krásna na koncertech a dalších kultur-
ních akcích. I přes nedostatek času, 
na který si často naříkáme, si najdeme 
chvilku v této kouzelné době Vánoc na 
naše vnitřní obohacení a odpočinek. Po 
letité tradici si nedokážeme představit, 
že by „půlnoční” byla bez „rybovky” 
nebo dokonce bez hudby. 
Ale co nejvíce přitahuje člověka? To 
co mu chybí, co nemá. Může to vyznít 
podivně, leč skutečně nám chybí 

vnitřní svoboda, tolerance, přijetí 
postojů druhých a schopnost pokoj-
ného soužití. Připadáme si vlivem 
tlaků zaměstnavatelů, politické atmo-
sféry aj., jako ti, kteří mohou pře-
žít jen tehdy, přizpůsobí-li se a při-
jmou za svou jakousi uniformitu. A zde 
je kouzlo hudby, které nás opět může 
povzbudit. I varhany v našem kos-
tele mají 5200 píšťal od sebe navzá-
jem odlišných. Každá z nich umí jen 
to „svoje”. A přesto (nebo snad právě 
proto) dokáže pod vedením dobrého 
varhaníka ve spojení s dalšími roze-
chvět duši posluchače. A Vánoce? 
Nechť nám jsou ujištěním, že Boží syn 
je ten, který dává svobodu, obnovuje 

důstojnost a nesmírnou velikost člo-
věka, že jako nejschopnější Umělec 
skrze své zákony a rozumná občanská 
ustanovení dokáže v osobité odlišnosti 
každého člověka vytvořit nádhernou 
polyfonii zkrášlující a obohacující tento 
mnohdy strohý svět k užitku člověka, 
slávě města a chvále Boží. 
Přeji všem, i každému jednomu 
zvlášť, šťastné a veselé prožití vánoč-
ních svátků a nadšení a požehnání 
do nového roku. Zvláště pak myslím 
na ty, kteří pracují ve vedení celého 
města pro jeho dobro a pokojný život 
všech občanů.

Pavel Cieslar
opavský děkan církve římskokatolické

Schránky důvěry 
na Bílovecké, Olo-
moucké a Rolnické 
ulici.
Foto: MP Opava
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Strážníci chytili zloděje aut. Další 
cenný úspěch si na své konto připsali 
městští strážníci. Podařilo se jim chytit 
při činu zloděje, kteří brakovali auta. 
Bylo tři čtvrtě na tři, studené listopa-
dové ráno. Jeden z obyvatel žijících 
na náměstí Slezského odboje zavo-
lal na městskou policii, že nějaká dvo-
jice mladíků testuje v blízké uličce 
kliky aut. O šest minut později už 
byla na místě hlídka, která zloděj-
skou dvojici z Havířova zpacifikovala. 
„Současně byla zjištěna dvě otevřená 
vozidla a vozidlo pachatelů, ve kte-
rém měli připraveno nářadí k násil-
nému vniknutí do vozidel. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR, která si vše 
převzala,” konstatoval šéf strážníků 
Richard Szotkowski.
Prosincové zastupitelstvo. Druhé 
řádné zasedání Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy se uskuteční 
v úterý 19. prosince od 9 hodin ve 
Sněmovním sále minoritského kláš-
tera v Opavě. Hlavním bodem pro-
gramu bude projednávání rozpočtu 
statutárního města Opavy na rok 
2007. Podrobnější informace o roz-
počtu a jednání zastupitelstva nalez-
nete na úřední desce Magistrátu 
města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Povinná výměna řidičského prů-
kazu. Držitelé řidičských průkazů 
vydaných v období od 1. července 
1964 do 31. prosince 1993 jsou 
povinni provést jejich výměnu nej-
později do 31. prosince 2007. Měst-
ský odbor dopravy žádá řidiče, aby 
tak učinili co nejdříve a předešli tak 
zbytečnému čekání ve frontách, které 
v posledních měsících roku hrozí. 
MHD o vánočních svátcích. Opav-
ská MHD bude v období letošních 

vánočních svátků obsluhována ve 
stejném rozsahu jako v minulých 
letech. To znamená, že od 23. do 26. 
prosince a od 31. prosince do 1. ledna 
platí jízdní řád pro So, Ne. Od 27. do 
30. prosince a 2. ledna platí pracovní 
jízdní řád mimo spoje vyznačené 
jako školní. Na Štědrý den bude pro-
voz od 15.30 hodin postupně omezo-
ván a v 16.30 hodin ukončen. Na Sil-
vestra bude omezován od 19.30 hodin 
a ukončen ve 20.30 hodin. Na Nový 
rok vyjíždí vozy MHD od 6.30 hodin 
a od 7.30 hodin bude platit provoz dle 
platného jízdního řádu.
Městský hřbitov o Vánocích. Měst-
ský hřbitov v Opavě bude v prosinci 
otevřen od 8 do 17 hodin. O vánoč-
ních svátcích budou provozní hodiny 
rozšířeny, 24. prosince bude hřbitov 
otevřen od 7 do 18 hodin, 25. a 26. 
prosince od 7 do 19 hodin.
Odvoz domovního odpadu 
26. prosince. Druhý svátek vánoční 
letos připadá na úterý. Pravidelný 
vývoz popelnic a kontejnerů bude 
Technickými službami Opava s.r.o. 
prováděn stejně jako každé jiné úterý.
Změny v dani z nemovitostí od 
1. ledna. Od 1. ledna příštího roku 
dochází ke změně v zákoně o dani 
z nemovitostí. Pokyny k vyplnění 
spolu s novými formuláři budou pro 
poplatníky připraveny na Finančním 
úřadě v Opavě. Pro rok 2007 tedy již 
používejte jen nový tiskopis. Novela 
mimo jiné ukládá například změnu 
v placení daně z nemovitostí, která 
nepřesáhne-li za rok 5 tis. Kč, je pro 
všechny poplatníky splatná najed-
nou, a to nejpozději do 31. května 
zdaňovacího období. Tiskopis kom-
pletního daňového přiznání je k dis-
pozici na webových stránkách České 

daňové správy (http://cds.mfcr.cz) 
v nabídce Daňové tiskopisy a na 
stránkách Ministerstva financí ČR 
(http://www.mfcr.cz) v sekci Daně 
a cla (nabídka Daně). Na vaše pří-
padné dotazy vám odpoví zaměst-
nanci FÚ.
Výstava studentských prací. Letos 
již počtvrté vystavuje SPŠ stavební 
v prostorách Základní umělecké školy 
na Solné ulici práce svých studentů. 
Studentské práce jsou průřezem zna-
lostí a dovedností studentů všech roč-
níků.
Zájemci o granty, pozor! Na pro-
sincovém zastupitelstvu 19. 12. 
budou pravděpodobně vyhlášeny 
grantové okruhy (kulturní, spor-
tovní, sociální). Informace o přihláš-
kách na grantové řízení pak najdete 
na webových stránkách města 
(www.opava-city.cz/granty). Žádosti 
bude možné zasílat do 19. 1. 2007.

Opavští zastupitelé na 
svém prvním zasedání 

rozhodli, kdo povede město po 
podzimních místních volbách. 
Do městské rady tak zasedlo 
pět nových tváří a šest lidí, kteří 
už v radě zasedali v minulém 
volebním období.

Post primátora obhájil první listopa-
dový den Zbyněk Stanjura (ODS), 
jeho technickým náměstkem se znovu 
stal Pavel Mališ (ODS). V roli prv-
ního zastupujícího náměstka nahra-
dil Václava Klučku (ČSSD), který získal 
poslanecký mandát a stal se řadovým 
zastupitelem, Jaroslav Horák (ČSSD).

V městské radě opět zasednou Karel 
Bureš (ODS), Jan Píšala, Pavel Vágner 
a Daniel Žídek (všichni ČSSD). Novými 
členy rady jsou odborný asistent VŠB 
David Slavata, lékař Marián Staňo, 
stavař Marek Veselý (všichni ODS) 
a lékař Milan Cvek (SNK-ED).

Radniční koalice se dohodla na rozdě-
lení kompetencí vedení města. Primá-
tor města by měl dohlížet na městské 
finance, zahraniční vztahy, bezpečnost 
a informační systémy. První náměstek 
primátora povede odbory, jež se věnují 

sociálním věcem, školství, sportu, 
životnímu prostředí a správě majetku. 
Technický náměstek primátora povede 
odbory, jejichž práce souvisí s dopra-
vou, cestovním ruchem a rozvojem 
města.

Zastupitelé volí 
primátora. Na 

vhození hlasu do 
volební urny čekají 

ředitel Charity 
Opava Jan Hanuš 

(za KDU-ČSL), 
pozdější náměstek 
primátora Jaroslav 

Horák (ČSSD) 
a zastupitel David 

Horák (ČSSD).
Foto: Jan Šindler

Město má nové vedení

Upozornění: pokud nechcete 
dostávat Hlásku do své 
schránky
V posledních číslech jste si mohli 
všimnout, že je v Hlásce zve-
řejňována reklama. Pokud máte 
označenou schránku štítkem 
„Nevhazovat reklamu” a ne-
přejete si dostávat Hlásku s re-
klamou, dopište na schránku 
„včetně Hlásky”. Štítek by v ko-
nečné podobě vypadal násle-
dovně: „Nevhazovat reklamu 
– včetně Hlásky”. Do takto ozna-
čených schránek vám náš distri-
butor Hlásku nedoručí. O opatření 
informujeme vzhledem k zákonu, 
který se týká distribuce tiskovin.
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Co plánuje město na příští č
Jaké plány má nové vedení radnice?
O co bude usilovat, jaké investice bude během nadcházejících čtyř let prosazovat a jaké změny tedy 
město pravděpodobně čekají? Redakce Hlásky vám přináší přehled některých projektů, které vedení 
města považuje za důležité.

Přinášíme vám přehled akcí 
sahajících od důležitých 

dopravních investic až 
po investice do kultury či 
rekreačního sportu. (Kromě 
tohoto seznamu bude chtít 
radnice investovat ještě do 
mnoha a mnoha dalších akcí. 
S těmi vás bude vedení města 
seznamovat v rámci každoročního 
investičního plánu.)

Některé z níže uvedených projektů jsou 
finančně velmi náročné. Město se proto 
do nich pustí pouze tehdy, pokud se mu 
podaří získat dostatek peněz z dotací. 
Finančně náročné akce totiž nechce pro-
vádět na úkor řady jiných, menších, ale 
rovněž důležitých akcí (včetně oprav 
chodníků a cest). „Abychom projekty 
naplnili, je nutné se úspěšně ucházet 
o peníze z evropských zdrojů. Městské 
peníze by na to nestačily,” upozorňuje 
primátor Zbyněk Stanjura. Radnice proto 
bude i nadále intenzivně hledat další 
peněžní zdroje.

Obchvat Opavy a propojení na 
další města
Obchvat. Mluví se o něm už roky. Je to 
jedna z nejdůležitějších změn, které 
město potřebuje. Klíčem úspěchu však 
bohužel není vůle a snaha radnice či 

vůle a snaha občanů města. (Radnice už 
několik let na výstavbě intenzivně spolu-
pracuje s dalšími městy, kterých se nová 
silnice na Ostravu bezprostředně týká.) 
Podstatou úspěchu jsou miliardy korun, 
o jejichž osudu rozhoduje stát. Ve velké 
míře záleží na státu, kdy bude mít Opava 
dobré silniční spojení na Ostravu, násled-
nou dálnici a kdy bude mít tolik potřebný 
obchvat.

Letošní rok ukázal, že obchvat nebude 
jednoduchá záležitost. Navzdory tomu, 
že se Opava a další města, kterých se 
týká rekonstrukce silnice na Ostravu, 
dobře připravily a nachystaly na zahá-
jení různých stavebních prací, stát 
chtěl směrovat – z obtížně pochopitel-
ných důvodů – peníze na silnice souvi-
sející s Nošovicemi. Proti tomu se hlasitě 
ozvaly významné a silné firmy z opav-
ského regionu. Nakonec stát alespoň tro-
chu ustoupil a na připravené projekty na 
Opavsku nějaké peníze uvolnil. Na rych-
lou výstavbu to však stále nebude stačit.

Nejblíže k cíli je město u vybudování 
spojky S1, která by konečně měla pro-
pojit konec Kateřinek s částí Opavy, kde 
sídlí Ostroj či Model Obaly. Řada řidičů by 
tak měla ušetřit objížďku přes městské 
centrum. Pokud jde o horizont na čtyři 
léta, město doufá, že by se mohlo poda-

řit i převést auta od Komárova na Hra-
dec či obráceně. „Snad se podaří do roku 
2010 i jižní obchvat Kylešovic,” doufá pri-
mátor Stanjura. 

Nový penzion pro seniory
Bydlení, které není tak výrazně opatrov-
nické jako domov důchodců, ale zároveň 
je pro starší lidi z hlediska zázemí poho-
dlnější a přívětivější než bydlení v běž-
ném činžovním domě. Takový by měl být 
nový plánovaný penzion pro seniory.

Opava už jeden takový penzion má. 
Zájem o toto bydlení je však tak velký, 
že by město chtělo vybudovat další pen-
zion. Penzion se skládá ze samostat-
ných bytů a z nabídky pomocných slu-
žeb. „Seniorů přibývá a nový penzion by 
měl nabídnout další alternativu bydlení 
pro tuto věkovou skupinu. Mělo by to být 
pěkné bydlení, přičemž v domě budou 
některé služby, jako je například prá-
delna. Tyto služby mohou, ale nemusí, 
ubytovaní lidé využívat,” charakterizoval 
penzion primátor Stanjura.

Rekonstrukce koupaliště 
a nový krytý bazén
Opavský krytý bazén už dlouhou dobu 
městu nestačí. Je malý, má nepravidelné 
otvírací hodiny pro veřejnost. Kromě toho 
volá po opravě cenná architektonická 
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Vlevo:
Obecní dům by měl být 

místem společného setkávání 
a pobývání.

Vpravo:
Stříbrné jezero by mělo nabíd-

nout bohatší rekreační zázemí.

Repro: Jan Šindler
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čtyři roky

památka z první republiky: koupaliště. 
„Chceme rozšířit kapacitu a možnosti, 
kde se dá plavat,” říká k akcím primátor. 

Nový bazén bude mít oproti současným 
šesti drahám osm drah. Jeho délka bude 
25 nebo 50 metrů, a to podle výše pro-
vozních nákladů a odhadu zájmu veřej-
nosti. Pokud jde o opravu koupaliště, ta 
začala už letos na podzim a podařilo se 
na ni získat i státní dotaci. Architekto-
nický unikát by už měli hodnotit návštěv-
níci od léta příštího roku.

Obecní dům
Kavárna či čajovna, čítárna, přednášky 
a besedy, připomínky městské historie, 
možnost nahlédnout do soudobých plánů 
města, muzeum rodačky Joy Adamso-
nové, klub pro mladé a další. To je jen 
několik návrhů, ze kterých bude nako-
nec sestaven provoz obecního domu na 
konci Ostrožné ulice (v bývalé budově 
Komerční banky). „Měl by to být prostor, 
kde se budou Opavané setkávat. Nebude 
to studené kamenné muzeum, bude to 
prostor spojující minulost s přítomností,” 
říká o domu primátor.

Na plánech a programu na využití domu 
město pracuje. Největší investice budou 
potřeba na rekonstrukci z původně ban-
kovně-úředních prostor na prostory spo-
lečenské.

Rekonstrukce Kulturního 
domu Na Rybníčku 
Místo pro středně velké koncerty, místo 
pro plesy a taneční kurzy. To je cíl rekon-
strukce a přestavby Kulturního domu Na 
Rybníčku.

Pro akce malé i velké Opava prostory 
má. Jsou tady hudební kluby, pro slav-
nostnější menší koncerty slouží třeba 
Minorit, pro velké koncerty Městská hala. 
To co jí chybí, je pomyslný střed. „Opava 
nemá v tuto chvíli opravdu důstojný 
a pořádný sál pro středně velké kon-
certy či pro velké taneční akce. Rekon-

strukcí bychom tento nedostatek odstra-
nili. Kapacita sálů od čtyř set do šesti set 
lidí by byla pro Opavu akorát,” konsta-
tuje primátor Stanjura. Prostory by měly 
být využitelné i pro občasné zájemce na 
pořádání kongresů či různých oborových 
a zájmových setkání. „Z Opavy pochopi-
telně asi nikdy nebude nějaké významné 
kongresové město, ale to neznamená, 
že bychom nemohli mít vhodné prostory 
k takovýmto akcím,” míní primátor. Tato 
investice patří k nejnáročnějším a bez 
dotací se neobejde. 

Proměny městského centra
Další dvě akce jsou akce, ve kterých 
figurují především peníze soukromých 
investorů. Město je do nich zapojeno tím, 
že by investorům prodalo pozemky a do-
hlíželo by na podobu toho, co do města 
chtějí vnést. Řeč je o změně prostranství 
ve středu města za Slezankou a v místě 
městské tržnice.

„Oba investoři by měli zvýšit počet par-
kovacích míst v centru a vrátit do cen-
tra městský život. A to jak v obchodní 
oblasti, tak v oblasti zábavy,” zdůvodňuje 
postoj města k akcím primátor Stanjura. 

V případě změny prostranství za Slezan-
kou se nejedná o výstavbu hypermar-
ketu ve středu města, ale o výstavbu 
nových bytů a výstavbu malých obchodů 
pod jednou střechou (butiky apod.). 
„Vzniknou nové byty v centru, v území, 
které bylo historicky vždy zastavěno,” 
říká k projektu primátor Stanjura. V sou-
vislosti s tímto projektem pak proje-
vil zájem i další investor, který by chtěl 
bytovou výstavbu ještě rozšířit.

V případě přestavby tržnice chce investor 
vybudovat obchodní a zábavní centrum 
a k němu i velké parkoviště. Společnost 
Plaza Centrals Czech republic plánuje 
výstavbu multikina, restaurací, sportov-
ních sálů a obchodů.

„Žádná z těchto investic nebude z měst-
ských peněz. Bude však na městských 
pozemcích a město bude ovlivňovat 
podobu změn,” zdůrazňuje primátor.

Cyklostezky a bruslařské 
stezky
Cyklistické stezky z Opavy do okolí, cyk-
listické stezky skrze Opavu a stezky pro 
bruslaře v Městských sadech a okolo 
řeky. To jsou plány, na kterých město 
pracovalo už minulé roky a bude v nich 
i nadále pokračovat.

Pokud jde o vnitřní stezky, v současné 
době je už ve značné míře hotový cyk-
listický pruh na chodnících po Těšínské 
ulici (červený pruh na chodníku na pravé 
straně z pohledu z centra města). „Naší 
snahou bude udělat cyklostezky i na 
dalších frekventovaných komunikacích 
v Opavě,” uvedl primátor Stanjura. Cyk-
lostezky budou vedeny podle podmínek 
daných jednotlivými silnicemi.

V plném rozjezdu jsou plány na mezi-
městské a vesnické stezky (např. směr 
na Otice či směr na Malé Hoštice) a ně-
kolikrát už o nich jednalo zastupitelstvo. 

Letos byl v Městských sadech vybudován 
nový skatepark a byly upraveny povrchy 
cest v parku tak, aby po nich mohli jezdit 
bruslaři. Dlouhodobě pak město plánuje 
úpravu povrchů tak, aby mohli bruslaři 
jezdit po okruhu i kolem řeky.

Sádrák – rekreační oblast
Proměnit Stříbrné jezero na rekreační 
zázemí s bohatým sportovním vyžitím. 
To je cílem projektu, který město připra-
vuje. „Pro současné potřeby rekreačního 
využití tohoto území a pro rozvoj podni-
katelských aktivit bude nutné rekultivo-
vat vzrostlou zeleň, vybudovat komuni-
kace a chodníky po obvodu vodní plochy, 
zkvalitnit přístup k vodě, vybudovat 
pláže, odpovídající hygienická zařízení, 
sportoviště a zajistit odpovídající kva-
litu vody,” konstatoval v projektu Martin 
Dostál z oddělení rozvoje města. Zatím 
se počítá s výstavbou víceúčelového 
hřiště pro míčové hry, dětského hřiště, 
tenisovým kurtem, hřištěm pro petang, 
hřištěm pro beachvolejbal. Mimo to by 
nad jezerem měla vyrůst rozhledna, ze 
které by byl široký výhled na město.

Sídliště a obytné části mimo 
centrum
„Máme plán opravy městských komu-
nikací, chodníků a parkovacích míst. 
Zejména v Kylešovicích, Kateřinkách 
a Jaktaři,” říká primátor Stanjura. Mimo 
to odbor hlavního architekta průběžně 
zpracovává menší studie na úpravu 
některých částí sídlišť. Jsou to úpravy 
parkovacích ploch, přestavba nevyho-
vujících částí bytové zástavby na části, 
které by si lidé více přáli (zelené plo-
chy, stromy atd.). V tomto roce například 
architekti zpracovávali přeměnu jedné 
z betonových částí kateřinského sídliště 
na zelenou plochu. Termín jednotlivých 
změn závisí na výši jednotlivých investic 
a každoročním investičním plánu.

Hláska •••••••
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AKTUALITY

Přesně před 87 lety se stal 
v Bílovicích na jižní Moravě 

kouzelný, a tak trochu pohádkový 
vánoční příběh. Do místního lesa 
si vyšli tři pánové pro vánoční 
stromek. Místo stromku však 
z lesa odnášeli odložené malé 
dítě, kterému jako zázrakem 
zachránili život. Mezi nálezci byl 
i spisovatel Rudolf Těsnohlídek, 
který pak tento den proslavil 
v roce 1920 ve svém fejetonu pro 
Lidové noviny. Díky jeho vnukovi 
Janu Navrátilovi, žijícímu ve 
Lhotce u Litultovic, dnes starý 
příběh ožívá i v Opavě.

 Těsnohlídka setkání s malou Liduškou, 
jak se dítě jmenovalo, zasáhlo na celý 
život. Založil slavnou prvorepublikovou 
tradici Vánočních stromů republiky, pod 
nimiž se konaly sbírky pro opuštěné děti. 
V Brně také inicioval stavbu domova 
pro opuštěné děti Dagmar. Skoro století 
stará historie dnes ožívá u nás v Opavě. 
Ožívá díky vnukovi Rudolfa Těsnohlídka 
Janu Navrátilovi. Také on se rozhodl po 
vzoru svého dědečka pomáhat dětem. 
Stal se patronem opavské pobočky 
Fondu ohrožených dětí, která pomáhá 
dětem na Opavsku.

Opavský Fond ohrožených dětí, který 
vyhledává děti v ohrožení, náhradní 
rodiny dětem zdravotně nebo jinak 
handicapovaným, ale provozuje také 
známé Klokánky, má již osm let na sta-
rosti poměrně velké území, včetně Vít-

kovska či Budišovska. Pro své časté 
výjezdy k problémovým rodinám potře-
boval nutně automobil. Mnohokrát totiž 
záleží na tom, v jak krátké době jsou 
schopny sociální pracovnice poté, co byly 
požádány telefonicky o pomoc, dorazit 
na místo konfliktu. Pracovnice fondu se 
proto obrátily s žádostí o pomoc na Jana 
Navrátila.

 „Myslím si, že děda by byl určitě velmi 
spokojen, protože vlastně pokračujeme 
v jeho práci pro děti,” říká dnes spoko-
jeně Těsnohlídkův vnuk. Starý příběh ze 
začátku minulého století totiž velmi zau-
jal předsedu představenstva Model Obaly 
Walo Hinterbergera, který se prakticky 
ihned rozhodl fondu automobil věno-
vat. „Když jsem byl letos na Dušičky na 
dědově hrobu v Brně, uviděl jsem tam, 
jako každý rok, věnec s věnováním od 
dětí z domova Dagmar. Díky jeho oběta-
vosti na něj stále vzpomíná mnoho dětí, 
kterým pomohl. A dnes k nim vlastně 
přibývají další,” uzavírá Jan Navrátil nej-
novější kapitolu tohoto příběhu se šťast-
ným koncem.

Jan Navrátil, 
vnuk spisovatele 
Rudolfa Těsno-
hlídka, navázal na 
dobročinné akce 
svého dědy.
Foto: Ivo Mludek

Kouzelný vánoční 
příběh ožil v Opavě

Z vánočního fejetonu R. Těsnohlídka
…tu zanesl k nám vítr slabý sten. Bylo to jak přelud, a poněvadž člověk má 
duši otupělou, vyšlapanou jako ty jeho cesty, byl by šel dále, kdyby sten nebyl 
se ozval znovu. Byl to dojemný nářek, bezbranný, umdlévající, loučení se svě-
tem. Tak naříkává vysoká, je-li smrtelně poraněna. 

Když jsme rozhrnuli poslední větve podrostu, spatřili jsme hrůzu větší, než 
jsme očekávali. Leželo tu malé robátko, nahé, jen čepeček na hlavě a ko-
šilku rozhalenou, na špinavé tenké přikrývce, a nepatrná dolinka mezi tuhými 
kořeny byla mu kolébkou, jeslemi tohoto betléma. Malé tělíčko zmodralo již 
mrazem, ručky hrabaly sníh a jehličí, neboť poprvé asi pokleklo a padlo zas 
celým tělíčkem na studenou matku zemi, čekajíc, že bude méně necitelnou 
než matka, jež je tu nechala.

Dítě přivinulo se do cizí náruče, sípavý dech a dušený tichý kašel ustával, oči 
se zavřely. U prvého jasného světla nad prahem myslivny, které zářilo pokojně 
a zlatě jak hvězda třem králům z legendy tmou, když jsme poodhrnuli cípek 
šátku, zjevil se úsměv na rtech dítěte, ač oči byly zamčeny a ručky nehybné, 
ale úsměv ten byl sám v tu chvíli světlem. Bylo odčiněno zlo.

Jubilejní 5. ročník o Mistra Opavy 
v mariáši. V sobotu 9. prosince ve 14 
hodin začne již 5. ročník turnaje o pře-
borníka opavského regionu v mari-
áši. Hraje se klasický volený mariáš 
pro tři hráče (korunový), „švýcar-
ským systémem“ na pět kol. Po kaž-
dém kole se dělí mezi tři hráče 6 bodů. 
Vítězem bude hráč s nejvyšším souč-

tem bodů ze všech kol. Podrobná pra-
vidla hry obdrží každý hráč při závazné 
přihlášce do turnaje a složení startov-
ného 100 Kč oproti stvrzence, která je 
zároveň vstupenkou do turnaje. Tur-
naje se může zúčastnit maximálně 
60 hráčů. Podmínkou není trvalé byd-
liště v regionu. Zájemci se mohou 
průběžně hlásit na adrese: Ivan Tvr-

ďoch, A. Sovy 28, Opava–Kateřinky, 
případně telefonicky: 553 731 661, 
720 446 463. Akci pořádá Svaz dobro-
volných hasičů Slavkov v kavárně Zim-
ního stadionu za spoluúčasti vedoucího 
provozovny Miroslava Kupky.
O vánočních svátcích bude 
knihovna uzavřena. Poslední půj-
čovní den před Vánoci v Knihovně 
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Jihoafrická velvyslankyně
navštívila Opavu
Hovory o demokracii, spolupráci 

napříč kontinenty a o fotbale. 
To byly nejčastější témata, kterým 
se věnovala při své návštěvě 
Opavy jihoafrická velvyslankyně 
Její Excelence Nomsa Dube.

Velvyslankyně navštívila Slezskou uni-
verzitu a radnici. Při setkání na radnici 
popisovala své zkušenosti z jihoafrické 
samosprávy, nabídla městu kulturní 
spolupráci a zvala na nejbližší mistrov-
ství světa ve fotbale, které se bude 
konat v Jihoafrické republice. Velvyslan-
kyně nabídla městu malou výpomoc při 
sestavování programu výročního 50. 
ročníku festivalu Bezručova Opava. „Byli 
bychom rádi, kdyby se jihoafrická kul-
tura mohla v Opavě prezentovat. Podnět 
předáme organizátorům festivalu a ti se 
pak obrátí na velvyslanectví,” reagoval 
na nabídku primátor Zbyněk Stanjura.

Pro jihoafrickou republiku je velký svá-
tek, že může pořádat fotbalové mistrov-

ství, a tak velvyslankyně složila poklonu 
i českému národnímu týmu. „Jsem pře-
svědčena, že ČR se dostane na šam-
pionát, protože je stále na fotbalové 
špici. Rádi vás na šampionátu přiví-
táme,” konstatovala. Vzdálenost mezi 

Českem a JAR podle ní není příliš velká 
– letadlem okolo 10 až 11 hodin. Mimo 
to velvyslankyně přislíbila, že se podívá 
na možnosti meziměstské spolupráce 
některého jihoafrického města s Opa-
vou.

Jihoafrická 
velvyslankyně se 

zapisuje do pamět-
ní knihy města.

Foto: Jan Šindler

Poplatky za odpady budou nižší: 200 korun

Opavská radnice zřejmě nebude v příš-
tím roce zvyšovat poplatky za odvoz 
popelnic a kontejnerů. A nejen, že je 
nebude zvyšovat, ale s největší prav-

děpodobností poplatky o polovinu sníží. 
Na snížení poplatků se na konci lis-
topadu dohodli městští radní. Jejich 
záměr by mělo ještě potvrdit zastu-

pitelstvo na prosincovém zasedání. 
Doposud platil dospělý občan Opavy za 
odvoz popelnic téměř 400 korun. Úlevu 
měli děti do 12 let. Nyní by všichni – 
bez rozdílu věku – měli platit jen 200 
korun. 

Sleva nevychází z nějakého snížení 
nákladů za svoz odpadů. Náklady na 
svoz odpadů v roce 2005 byly větší 
než 25 milionů korun, takže sku-
tečné náklady na jednoho člověka 
dělaly 415 korun. Město ale snížení 
poplatku považuje za oblast, ve které 
by město mohlo občanům více ule-
vit. „Je to vlastně jediná úleva, kterou 
může město podpořit každého občana 
bez rozdílu zájmů či věku,” konstato-
vala vedoucí odboru životního prostředí 
Marie Vavrečková, která doufá, že se 
lidé budou i nadále snažit co nejvíce tří-
dit odpad, což pak městu umožní nízké 
poplatky dlouhodoběji udržet.

Petra Bezruče je pátek 22. prosince. 
Hlavní budova bude otevřena od 8 do16 
hodin, pobočky Kateřinky, Kylešovice 
a Olomoucká od 9 do 16 hodin. V pondělí 
18. prosince budou otevřeny knihovny 
v těchto městských částech: Vávrovice 
od 15.30 do 18.30 hodin, Suché Lazce 
od 16 do 20 hodin a Komárov od 16 do 
19 hodin. V úterý 19. prosince bude ote-

vřena knihovna v Malých Hošticích od 
14 do 17 hodin a ve středu 20. prosince 
v Milostovicích od 16 do 18 hodin. První 
půjčovní den v roce 2007 bude v úterý 
2. ledna.
Hotelová škola pořádá dny otevře-
ných dveří. Zájemci o studium na Vyšší 
odborné škole a Hotelové škole v Opavě 
se mohou seznámit s učebním plánem, 

se studijními obory, s organizací školního 
roku a aktivitami školy v rámci dne ote-
vřených dveří. Žáci 9. tříd budou vítáni 
na Hotelové škole (Tyršova 34) 1. a 8. 
prosince vždy od 13.30 do 16 hodin 
a budoucí absolventi středních škol se 
mohou seznámit s Vyšší odbornou ško-
lou (Praskova 14) 8. prosince ve 14, 15 
a 16 hodin.

Oproti mnoha 
jiným pravidelným 

poplatkům by 
měly být poplatky 

za odpady nižší.
Foto: Jan Šindler
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JAK SE ŽIJE

Pavel Cieslar
Často poletuje v montérkách, kdeco opravuje nebo upravuje. 

Dokonce svařuje či zdí. Pak svleče montérky, vezme si decentní 
košili a černé kalhoty. A vy jej vidíte třeba křtít na Horním náměstí 
zvony opavské Hlásky. Řeč je o děkanovi opavské farnosti Pavlu 
Cieslarovi, kterému bude příští rok v lednu 41 let.

Narodil se jako jedno z pěti dětí na hospodářství ležícím na pomezí tří států. V Bu-
kovci, v průsmyku blízko české, polské a slovenské hranice. Mládí tak má výrazně 
spojené se zemědělskými pracemi, naučil se i jezdit s traktorem. Do školy chodil 
nejdříve v Bukovci, posléze v Jablůnkově. Ve šlépějích staršího bratra šel na místec-
kou průmyslovku. „Moje zaměření bylo hutnické a strojařské,” poznamenává. 

Po průmyslovce se vydal na ostravskou báňskou fakultu. A právě tam přišlo klíčové 
rozhodnutí, vydat se na kněžskou cestu. „Je to tajemství, které neumím vysvětlit, 
ale které se stalo,” říká o jednom ze svých nejdůležitějších rozhodnutí. Namísto dal-
šího studia báňského inženýrství se tak vydal na studia filosofie do Litoměřic a po-
sléze do Olomouce.

Začínal jako kaplan v Otrokovicích, kde pobyl tři roky. Po vytvoření Ostravsko-opav-
ské diecéze si jej do zdejšího regionu vyžádal biskup František Václav Lobkowicz. 
Jeho pouť pak pokračovala přes Břidličnou, Orlovou, Bruntál a Karvinou. V Karviné 
se poprvé stal děkanem.

Na přechod do Opavy se připravoval od roku 2005. „Měl jsem vystřídat vzácného to 
člověka Josefa Veselého, který odešel na důchod,” vysvětluje důvody příchodu. Otec 
Veselý mladého kněze postupně uváděl do zdejších poměrů. „Zpočátku jsme byd-
leli na faře oba. Uváděl mě do zdejšího prostředí. Čerpal jsem z jeho velkých zku-
šeností, abych byl schopen do toho, co se zde děje, se dostat,” podotýká. Děkan 
Cieslar se dodnes s Josefem Veselým velmi často stýká a probírá s ním věci týkající 
se zdejšího církevního společenství a života ve městě. 

Během jeho zatím krátkého působení v Opavě se mu podařilo dojednat opravu 
havarijního stavu věže konkatedrály. „Bylo to díky příspěvkům věřících, města či 
ministerstva kultury,” konstatuje. „Rádi bychom v budoucnu pokračovali v opravě 
střechy, jejíž stav je podle statiků a památkářů neúnosný,” poznamenává. „Také 
by bylo dobré, kdyby se nám podařilo opravit objekt biskupství, který by mohl být 
využit jako charitní centrum nebo trvalý depozitář církevního umění. Na to by bylo 
možné získat peníze z Evropské unie,” popisuje další z plánů.

Když jsme se před rokem potkali při ukládání soudobých dokumentů o Opavě do 
tubusu určeného pro novou báň opavské konkatedrály, vyšplhal až zcela nahoru, ke 
špici. Bezstarostně se nakláněl přes lešeňovou trubku, usmíval se a bral si od svého 
kolegy z nižšího patra foťák, aby mohl ze špice fotografovat město. (Mimochodem, 
kdysi vyhrál foťák v jedné fotografické soutěži. Za fotku svého bratra pod hrozivě 
vztyčenou krávou na zadních nohách.)

Na výšky je zvyklý a sám dělá třeba některé střešní práce. „Nějak mi nepřijde 
divné, že chodím bez provazů na střeše. Jednou jsem byl něco dělat na střeše a ná-
hle si vzpomněl, že mám rychle spěchat na pohřeb. Tak jsem se hned po střeše roz-
běhl a chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede,” usmívá se.

Děkan Cieslar je činorodý muž mnoha řemesel. „Práce mi slouží jako odreagování 
se od kněžských povinností a nechávám při ní vyvětrat mozek. Při práci mě pak 
napadají nové myšlenky, které používám u pastorace,” vysvětluje. 

Kdysi intenzivně sportoval. Rád hrával fotbal a byl i účastníkem známého profes-
ního fotbalového klání farářů proti vojákům. Poté, co do něj před pár lety vletělo 
z protisměru auto, už by na trávník neměl vybíhat. „Rád ale plavu, v létě chodívám 
na Sádrák. Také rád jezdím na kole. Jen po nehodě už nerad jezdím autem,” říká.

Působí jako člověk, který vás dokáže pouhou přítomností, společností, přeladit 
z horší nálady do lepší. „Jsem spíš typ člověka, který na všem hledá to dobré, to 
krásné. To špatné nám umějí říct každé večerní zprávy a lecjaký rozzlobený člověk,” 
říká.

V Opavě je mu dobře a město si pochvaluje. „Prožívám radost z toho, že život 
faráře není jen ve zdech kostela a farní budově, ale také v rozšířeném spektru je 
včleněn do celé obce. Takovou přízeň, jaká je zde, jsem nezažil. Myslím tím přízeň 
v takové míře. Můžu se tady na leckoho obrátit – včetně města,” říká.

OSOBNOST

Foto: Jan Šindler
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 12. 18.00 HELLO, DOLLY! M – uz. předst.
  2. 12. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – uz. předst.
  2. 12. 18.00 HELLO, DOLLY! M – uz. předst.
  3. 12. 10.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
  3. 12. 18.00 SLUHA DVOU PÁNŮ Č – uz. předst.
  4. 12. 18.00 HELLO, DOLLY! M – sk. S
  5. 12. 10.00 POPELKA M – školy
  5. 12. 19.00 BLBEC K VEČEŘI Č – sk. M
  7. 12. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 6
  8. 12. 19.00 ŠVANDA DUDÁK O – stará sk. 4
  9. 12. 18.00 IVO BATOUŠEK A JEHO KAPELA  mimo

JUMPING DRUMS A DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
OPAVA. Pořádá MP ve spolupráci s MMO. Výtěžek 
z koncertu je určen pro Dětský domov Opava.

11. 12. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – školy
12. 12. 19.00 BLBEC K VEČEŘI Č – sk. 5
13. 12. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ Č – školy
14. 12. 18.00 ŠVANDA DUDÁK O – sk. O
16. 12. 10.00 AMADEUS  HK – sk. D
16. 12. 17.00 BLBEC K VEČEŘI Č – uz. předst.
17. 12. 19.00 AMADEUS – premiéra  HK – sk. P
18. 12. 19.00 JONÁŠ A MELICHAROVÁ V OPEŘE.  uz. předst.

Spoluúčinkuje orchestr Slezského divadla.
19. 12. 10.00 HELLO, DOLLY! M – uz. předst.
19. 12. 19.00 AMADEUS HK – sk. 1
20. 12. 10.00 VŠE O ŽENÁCH Č – uz. předst.
21. 12. 10.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
21. 12. 19.00 BLBEC K VEČEŘI Č – sk. 9
22. 12. 10.00 NAŠI FURIANTI Č – uz. předst.
23. 12. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ P – mimo
25. 12. 19.00 HELLO, DOLLY!  M – mimo

– 50 % sleva pro děti a důchodce
26. 12. 19.00 BLBEC K VEČEŘI  Č – mimo

– 50 % sleva pro důchodce
27. 12. 19.00 AMADEUS HK – sk. 2
28. 12. 19.00 NAŠI FURIANTI Č – sk. 6
29. 12. 19.00 AMADEUS HK – sk. 3
30. 12. 19.00 DON GIOVANNI O – sk. 7
31. 12. 17.00 HELLO, DOLLY! M – mimo
Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka, 
HK = hudební komedie

KINO MÍR
  1. 12. – 6. 12. 17.00 CASINO ROYALE
  7. 12.  20.00 CASINO ROYALE
  17.45 KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
  9. 12. – 10. 12. 17.45 KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
  7. 12.  20.00 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
  9. 12. – 10. 12. 20.00 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
11. 12. – 13. 12. 20.00 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU 
   PILOU: POČÁTEK
14. 12. – 15. 12. 16.00 LOVECKÁ SEZONA
17. 12.  16.00 LOVECKÁ SEZONA
14. 12., 17. 12. 17.45 STORMBREAKER
15. 12., 16. 12. 17.45 STORMBREAKER
  20.00 STORMBREAKER
19. 12. – 20. 12. 17.45 MALÁ MISS SUNSHINE
19. 12. – 20. 12. 20.00 VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
21. 12., 23. 12. 20.00 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
25. 12. – 27. 12. 20.00 POTOMCI LIDÍ
28. 12. – 3. 1. 17.45 ERAGON
  20.00 ERAGON

KINO ELEKTRA
  4. 12 – 6. 12. 20.00 SKRYTÁ IDENTITA
  7. 12.   20.00 WORLD TRADE CENTER
  8. 12. – 9. 12. 17.30 WORLD TRADE CENTER
  20.00 WORLD TRADE CENTER
10. 12.  20.00 WORLD TRADE CENTER
12. 12. – 13. 12. 20.00 HADI V LETADLE
14. 12. – 16. 12. 18.00 LETS DANCE
14. 12. – 20. 12. 20.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
19. 12. – 22. 12. 18.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
21. 12. – 23. 12. 20.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
28. 12. – 30. 12. 20.00 CASINO ROYALE

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
  4. 12. 17.30 JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
  7. 12. 17.30 ŠANGHAJSKÉ SNY – česká premiéra čínského filmu 

oceněného na světových festivalech
11. 12. 17.00 ČTYŘI ROČNÍ DOBY PRÁVA
18. 12. 17.30 SUPER SIZE ME

VÝSTAVY
VERNISÁŽ K ZAHÁJENÍ VÝSTAVY DĚTSKÝCH BETLÉMŮ – 

II. ročník. 17. 12. v 15 h. Pořádá OREL, jednota Slavkov. Orlovna 
Slavkov.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. MŠ křesťanská, Mnišská ul. 4.–10. 12. 
od 8 do 16 h.
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ SPŠ stavební. ZUŠ, Solná ul. Ver-
nisáž 5. 12. v 16 h. Od 5.12 do 5.1.

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava-cz, 
www.sca-art.cz/duopava
BILANCE. Školy A. Veselého, 1990 – 2006, AVU Praha. DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 2006. Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. ROBERT VLA-
SÁK. Piknik. Oratoř DU. LUCIE FARÁŘOVÁ. Instalace. Atrium DU. 
Vernisáže 28. 11. v 17 h. Do 30. 12.

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.
KELTOVÉ. Život na Moravě a ve Slezsku před více než dvěma tisíci 
lety. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. Výstavní 
budova SZM. Do 30. 12.
DÍLO ZDEŇKA BURIANA VE SBÍRKÁCH SZM. Výstavní budova SZM. 
Do 30. 12.
STŘÍPKY Z ALB. Co bylo v archivu rodiny gen. H. Píky a co možná 
neznáte. Výstavní budova SZM. Do 30. 12.
STARÉ FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY – ZE SBÍREK SLEZSKÉHO ZEM-
SKÉHO MUZEA. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. Od 11. 12.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. Arbore-
tum – Nový Dvůr – výstavní síň a dendrologické expozice.
PAMĚTNÍCI VÁLKY, STŘEPINY VE DŘEVĚ STROMŮ. Arboretum – 
Nový Dvůr – výstavní síň. Do 30. 12.
STARÉ STEZKY A CO S NIMI SOUVISÍ. Arboretum Nový Dvůr – 
výstavní síň.
PRŮKOPNÍK BAREVNÉ FOTOGRAFIE KAREL SCHINZEL (ke 120. 
výročí narození). Výstavní budova SZM.
BETLÉMSKÉ FIGURKY JOSEFA PARTSCHE. Výstavní budova SZM. 
Od 5. 12.
6. 12. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT – vánoční písně a koledy, svět-

ská a duchovní hudba, spirituály. Účinkuje Pěvecké 
sdružení slezských učitelek Opava. Dirigent: P. Škaro-
hlíd. Výstavní budova SZM.

BLUDNÝ KÁMEN, O. S.
provozovatel Domu umění, Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, 
bludny.kamen@opava-cz,  www.sca-art.cz/duopava
  6. 12. 18.00 DIVOKÁ ORLICE aneb příběhy posbírané na řece. 

Střípky z Mezinárodního vodáckého filmového festi-
valu. Info o festivalu: www.denali-ac.cz. Moravská 
kaple DU.

14. 12. 20.00 JIŘÍ URBÁNEK Q & DANA VRCHOVSKÁ. Tradiční 
předvánoční jazzový koncert ve spolupráci s Jazzovým 
klubem při Matici slezské. Vinárna U Přemka.

20. 12. 20.00 DRIVE WAVE. J. Měšťánek – trombon, P. Kabil – 
trubka, L. Mužík – baskytara, V. Grigor – trubka, 
J. Bučánek – bicí. Ve spolupráci s Jazzovým klubem 
při Matici slezské. Vinárna U Přemka.

HOLOS – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz, Caffe Honzíqova cesta, tel.: 775 337 794
1. 12. – 3. 12.  REIKI – ŽIVÁ CESTA V OPAVĚ – semi-

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

6. 12. 18.00 KAŠMÍR – cestopisná přednáška, videoprojekce. 
Přednáší doktorka Hynčicová. Caffe HonzíQova cesta.

23. 12. 10.00 STAROSLEZSKÉ VÁNOCE NA MLÝNĚ. Vánoční 
setkání příznivců centra HOLOS, výlet na jmelí, 
oslavný štědrý večer se starými zvyky a obyčeji, zpí-
vání koled. Hlavnice u Opavy.

28. 12. 18.00 TIBETSKÉ MÍSY – S. Hendrych, relaxace, beseda 
harmonie. Caffe HonzíQova cesta.

TANEČNÍ ŠKOLA – VÁNOČNÍ AKADEMIE. 16. 12. v 17 h. v KD Na 
Rybníčku. Vystoupení Mistrů Moravy 2006 a Mistrů ČR pro rok 2005 
v plesových formacích, taneční programy žáků TŠ HOLOS.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
1. 12. – 18. 12. ČERTOVSKÉ KLUBÍČKO – pro přihlášené MŠ. Přihl.: 

553 712 821, estetika@svcopava.cz, p. Montagová.
2. 12. 15.00 ČERTOVÁNÍ V DOMEČKU. Zveme všechny andílky, 

čertíky a Mikuláše na nadílku do domečku. SVČ, Jasel-
ská.

2. 12. – 3. 12.  OKRESNÍ VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA.
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9.00–18.00  Sál SVČ, Jaselská. Spolupořadatel: ZO 4 ČSCH.
5. 12.  OKRSKOVÁ KOLA VE FLORBALU CHLAPCŮ ZŠ. 

Určené ZŠ.
7. 12.  OKRSKOVÁ KOLA VE FLORBALU DÍVEK ZŠ. 

Určené ZŠ.
6. 12. – 7. 12.  VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ HRA aneb Od Kateřiny až po 

Tři krále. Vánoční výchovné koncerty pro předem při-
hlášené ZŠ a MŠ. Přihl.: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, p. Wenzelová. LD SVČ, Jaselská.

8. 12.  DĚTI ZVÍŘÁTKŮM, ZVÍŘATA DĚTEM.  
13.00–15.00  Přineste zvířátkům pod stromeček dárek 
(pro přihl.)  (zeleninu, ovoce, ptačí zob, suchý chléb,
16.00–19.00  rohlíky apod.) Zpěv, soutěže, dárečky.
(pro veřej.)  SVČ, Husova.
9. 12. 15.00 PATCHWORK – výroba předmětů z různorodých 

látek, s sebou zbytky látek, nůžky, pravítko. Přihl.: 
553 712 821, estetika@svcopava.cz, p. Synková. 
SVČ, Jaselská.

11. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU DÍVEK SŠ. OA.
12. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU CHLAPCŮ ZŠ. ZŠ 

Otická.
13. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU DÍVEK ZŠ. 

ZŠ Otická.
14. 12.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE PLAVÁNÍ ZŠ, SŠ. Městské lázně.
14. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU CHLAPCŮ SŠ. 

MSZeŠ.
16. 12. 15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK S VEČERNÍČKEM – KRTE-

ČEK. Pro rodiče s dětmi. SVČ, Jaselská.
19. 12.  8.00 VÁNOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM. Pro mladší 

a starší žactvo. ZŠ Kylešovice.
  

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 553 666 019, info@cafe-evzen.cz, 
www.cafe-evzen.cz
  9. 12. 20.00 LA PAPOO
12. 12. 20.00 LENKA DUSILOVÁ – akustické vystoupení
21. 12. 20.00 JURA WAJDA
28. 12. 20.00 JAZZOP – tradiční vánoční koncert jazzu
30. 12. 20.00 EVŽENOVA TANČÍRNA

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, 
loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz
2. 12. – 3. 12.  MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY S POHÁDKOU 
10.00 a 16.00  ČERTIMLÝN. Předprodej: LD vždy v Ne: 8.30–9.30, 

10–11, 14.30–15.30, 16–17 h.
6. 12. – 7. 12.  VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ HRA. Pořad národopisného 
8.30 a 10.00  souboru Úsměv a cimbálové muziky ZUŠ. Pro předem 

přihlášené ZŠ.
7. 12. 19.00 SLUNCE, SENO A TROŠKU VÍCE... Divadelní spolek 

Siesta, pro dospělé.
9. 12. 15.00 NA VANOCE DLUHE NOCE. Vánoční koncert folklór-

ních souborů a cimbálových muzik.
10. 12.  OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. 
10.00 a 16.00  Soubor Broučci LD SVČ.
13. 12. – 14. 12. VÁNOČKA.
17.00  Koncerty zájmových kroužků SVČ.
15. 12. 19.00 ZÁŘÍ – POVÍDKY. Premiéra představení souboru 

OPAL LD SVČ. Pro mládež a dospělé.
16. 12. 18.00 VÁNOČNÍ ŠTĚKY. Tradiční kabaret dětského div. 

souboru Štěk LD SVČ. Pro veřejnost.
17. 12.  KOCOUREK MODROOČKO. 
10.00 a 16.00  DS Sáček LD SVČ.
21. 12. 19.00 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR. Koncert pro vánoční 

pohodu. Předprodej Sluna.
28. 12. 16.00 DVA SNĚHULÁCI. Agentura L. Frištenské.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
5. 12. 15.00–18.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Malý dárek za bás-

ničku nebo písničku pro každé dítě. Na vaši 
vánoční baňku vám napíšeme jméno dle 
přání. Andělské poukázky s 10 % slevou pro 
platící zákazníky.

6. 12. 15.00–18.00 KURZ PLETENÍ ZVONEČKU Z PEDIKU. 
11. 12. – 15. 12. VÝSTAVA MALOVANÉHO HEDVÁBÍ 
9.30–16.30 AUTORKY H. VÍCHOVÉ. Předváděcí akce 

malování na hedvábí 12.–14. 12., výstava 
ozdobného balení dárku s možností zabalení 
vámi doneseného dárku. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  2. 12. a 3. 12.  15.00 NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE S JEHO DOPROVO-

DEM
  6. 12.  9.00–12.00 HUDEBNÍ ŠKOLIČKA OD 1,5 ROKU

  7. 12. 15.00–18.00 CVIČENÍ A MALOVÁNÍ S TETOU
13. 12. 11.00 ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky 

s dětmi v náručí a pro těhulky. Vždy ve St.
18. 12. – 22. 12. VÁNOČNÍ CUKROVÁNÍ – vstupné talířek 
9.00–12.00 cukroví. Út a Čt od 15 do 18 h.
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
 5. 12. 15.00–18.00 POHÁDKA OD MIKULÁŠE (vezměte dětem 

nadílku).
12. 12. 15.00–18.00 S ČERTY NEJSOU ŽERTY
19. 12. 15.00–18.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA MYLI PODLAHU

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512
17. 12.  VÁNOČNÍ KONCERTY DĚTSKÉHO SBOROVÉHO
14.00 a 17.00   STUDIA JEŘABINKA. Koncertem provází: J. Kani-

ová, klavír: J. Lokajová, umělecký vedoucí a sbor-
mistr: J. Lokaj. Minoritský klášter.

18. 12. 18.00 VÁNOČNÍ VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT. Účin-
kují: Z. Machurová a O. Golhová (zpěv), P. Škarohlíd 
(varhany), jejich žáci a hosté. MDKPB Opava.

19. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY. Konc. sál školy.

GALERIE U JAKOBA – CAFÉ JAKOB
Dolní nám. 13, Opava, tel.: 553 613 160, v.klimesova@quick.cz
VÁNOCE V GALERII – obrazy, keramika, grafika, sklo, fotografie. Do 
31. 12.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA VANO. Do 31. 12. Pořádá Ateliér 
fotografie.
PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ HUDEBNÍ VEČERY od 19 h.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
2. 12.  ZASVĚCENÍ A PROŠKOLENÍ DO REIKI. 

Esoterické centrum Reiki Mandala, Vrchní 30. 
Info: 776 102 332.

2. 12. 15.15 TOMÁŠ PFEIFFER – v rámci cyklu Tvore lid-
ského stupně staň se člověkem. Konvent 
minoritů, malý sál, Masarykova 39. Info: 
596 752 036, www.dub.cz.

4. 12. 17.30–20.00 LÉČIVÉ ANDĚLSKÉ MANDALY – předvá-
noční posezení s R. Liškovou, autorkou har-
monizačních mandal, léčení andělskými ener-
giemi, meditace. Prodejna Radost, Horní 
náměstí 61. Info a rezervace: 732 257 946, 
prodejna.radost@seznam.cz. 

6. 12. 18.00 UZDRAVENÍ BOŽÍ MOCÍ – ALTERNA-
TIVA ANEBO PODVOD? Přednáška na téma 
uzdravení nemocí duchovní cestou. Křesťan-
ské centrum Cesarea, Olomoucká 24, tel.: 
553 628 919, cesarea@quick.cz.

6. 12., 13. 12, 20. 12. PÉČE O PLEŤ PODLE PRASTARÉ 
17.00  INDICKÉ VĚDY AJURVÉDY – přednáška 

a praktická ukázka. Kosmeticko-masážní salon 
Slunce, Provaznická 2, tel.: 731 186 624.

10. 12.  15.00 ADVENTNÍ POETICKÉ ROZJÍMÁNÍ. Před-
náší Mons. Veselý. Pořádá OREL, jednota 
Slavkov. Orlovna Slavkov.

12. 12. 10.00–11.00 PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ. MC Oasa, 
Válečkova.

12. 12. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU – Kruh přátel 
B. Gröninga. Budova Okresní rady Junáka, Na 
Nábřeží 4. Info: 553 734 117, 732 518 025.

12. 12. 15.00–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA 
POROD. Baby club Kačka, LRC Englišova. 
Info: 775 327 197.

12. 12. 18.00 ODHALENÍ TAJEMSTVÍ VÁNOC. Vánoce 
a jejich tajemství, video, diskuze. Křes-
ťanské centrum Cesarea, Olomoucká 24, 
tel.: 553 628 919, cesarea@quick.cz.

13. 12. 18.00 BESEDA O DISPOZIČNÍ PROGNOSTICE – 
oboru o usměrňování a ovlivňování dispozic. 
Pobočka společnosti NOETIS, Janská 16. Info: 
736 616 990, www.noetis.cz.

13. 12. 18.30–19.30 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ ŽENY 
I. MC Oasa, Válečkova 16.

14. 12. 18.00 JAK NECHAT ROZKVÉST PARTNERSTVÍ 
– večer s astromódou pro ženy pod vedením 
P. Hlaváčové. Rezervace: 721 928 721. Mino-
ritský klášter, malý sál.

KURZY
NOVÝ TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ A KURZ PRO POKRO-
ČILÉ. Zahájení 9. 1. Novinka Taneční „polepšovna” – 1. veřejná tan-
čírna latinskoamerických tanců v Opavě. Přihlášky a info: 603 527 133, 
mirek.spacil@post.cz.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Výuka se sluchátky, v nadstandardních 
učebnách, v malých skupinách, s vyškolenými lektory. Kurzy pro veřej-
nost, individuální kurzy pro jednotlivce a firmy, týdenní kurzy v Luhačo-
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

vicích. Dárkový šek na jazykový kurz v exkluzivním balení. Info: Těšín-
ská 30, tel.: 553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.org.
KERAMICKÝ A VÝTVARNÝ ATELIÉR KOUZELNÝ ZVONEK. Kurzy – 
individuální, skupinové pro děti, dospělé i matky s dětmi. Keramické – 
p. Černá, 737 215 727, výtvarné – p. Meletzká, 601 527 352. Přijďte 
si namalovat vlastní hrneček, misku, vázičku – každé Po, St, Pá 16–18 
h. (rezervace p. Černá), vlastní adventní věnec – každý Čt 16.30–18 h. 
V případě zájmu i sobotní dopoledne (rezervace p. Meletzká). Obchod 
s keramikou a vánočními dekoracemi. Vánoční dílna – výroba vánočních 
dekorací. Matiční 4.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
1. 12. a 8. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – HŠ Opava, 
13.30–16.00  Tyršova 34. Učební plán, studijní obory, organizace 

školního roku a aktivity školy. Pro žáky 9. tříd ZŠ.
2. 12. 15.00 ADVENTNÍ KONCERT CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE 

OPAVA – Hradec n/Mor., kostel sv. Petra a Pavla
6. 12. 19.00 Z OSTRAVSKÉ HUDEBNÍ LÍHNĚ II – tři vítězové 

mezinárodních soutěží Martina Bačová, Jiří Vodička 
(housle) a Alexander Starý (klavír). 3. abonentní kon-
cert SMO a SVU Talent. Minoritský klášter.

8. 12.  SVĚTOVÉ VÁNOCE – v ZŠ Šrámkova 
9.00–12.00  – den otevřených dveří. Dopolední netradiční vyučo-
14.00–17.00  vání s tématikou Vánoc, odpoledne – výsledky práce 
  žáků, výroba vánoční ozdoby, míchané nápoje, občer-

stvení v improvizované kavárně, prohlídka školy. 
8. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – VOŠ, Praskova 14.
14.00, 15.00,   Učební plán, studijní obory, organizace školního 
16.00  roku a aktivity školy. Pro absolventy SŠ.
8. 12.  BLEŠÍ TRH A BURZA všech předmětů a věcí. 
15.00–19.00  Info: p. Kaděrka, 724 756 276. SVČ, Husova.
8. 12. 17.00 PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ. Vystoupí Chlapecký sbor 

ZŠ Stěbořice, dirigent K. Kostera. KD Vlaštovičky. 
Pořádá ÚMČ Vlaštovičky.

9. 12. 16.30 ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupí Pěvecký sbor Stě-
bořice a jeho sólisté, el. varhany H. Malá, dirigent K. 
Kostera. KD Vávrovice. Pořádá ÚMČ Vávrovice.

10. 12. 18.30 ADVENTNÍ KONCERT CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE 
OPAVA – konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

14. 12. 10.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Otická. Od 10 h. 
účast na výuce 1.–5. třídy. Prohlídka školy od 16 h. 
– výstavka výtvarných prací žáků, ukázka divadelního 
představení v rámci českopolského projektu s dru-
žební školou v Ratiboři. 

14. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Boženy Němcové. 
16.00–18.00  Máte doma budoucího prvňáčka nebo šesťáka? Má 

zájem zdokonalovat se ve výuce AJ od 1. třídy a ve 
výuce informatiky od 6. třídy? Odpoledne plné dílen 
a soutěží, vánoční besídka a jarmark od 18 h. v tělo-
cvičně školy.

14. 12. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY OPAVA. 
Kulturní dům Na Rybníčku. Pořádá Dechová hudba 
Opava.

15. 12. – 17. 12. JAK PROBUDIT VÁNOCE II. ANEB ZIMA JE 
9.00–18.00  PRIMA. ZŠ Opava–Vávrovice. Okamžiky vánočního 

ztišení, vánoční výrobky, posezení v kavárničce nebo 
zakoupení drobnosti pro potěšení. 

16. 12. 14.30 VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVKY LIDEČANKA. 
Pořádá ag. Mazel, tel.: 553 628 130. Kino Mír.

16. 12. 18.00 PETR KOTVALD – VÁNOCE HRAJOU GLÓRIJÁ... 
aneb Od Ondřeje ke Třem králům. Pořádá ag. J. 
Dospivové. Minoritský klášter.

17. 12.   16. ROČNÍK – PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ. 
9.00–18.00  Výstava Betlémů, vánoční výrobky a kulturní pro-

gram: 15 h. Dětské zpívání a koledování – Chlapecký 
sbor ZŠ Stěbořice, dirigent K. Kostera, Krojovaná 
mladší chlapecká cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika, 
vedoucí R. Kubala. KD Stěbořice. Pořádá OÚ Stěbořice 
a občané.

20. 12. 18.00 KONCERT DĚTSKÝCH SBORŮ ZŠ STĚBOŘICE: 
Štístko, Slunečnice, dirigent L. Šupíková, Chlapecký 
sbor ZŠ Stěbořice, dirigent K. Kostera. KD Stěbořice. 
Pořádá ZŠ a OÚ Stěbořice.

26. 12. 15.00 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT Ag. Kostera. Účin-
kují: Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Chrámový sbor 
Opava, Pěvecký sbor Stěbořice, sólisté a členové 
orchestru opery SD, dirigent K. Kostera. Program: 
koledy a Česká vánoční mše J. J. Ryby „Hej mistře”. 
Kostel sv. Vojtěcha.

VÁNOCE S KULHAVOU NOHOU. 9. 12. v 17 h.– koncert ve spolupráci 
se sborem Slunečnice ze Stěbořic, 21. 12. v 17 h. – hlavní samostatný 
koncert, kostel sv. Václava.

RAKETA BOWLING, s. r. o.
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 
2. 12., 9. 12.,  20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
16. 12, 23. 12., 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA

30. 12. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA
4. 12. 16.00 15. KOLO MBS – 1. liga + vyhlášení výsledků 

1. ligy
5. 12. 16.00 15. KOLO MBS – 2. liga + vyhlášení výsledků 

2. ligy
6. 12. 17.00 15. KOLO MBS – 3. liga + vyhlášení výsledků 

3. ligy
17. 12. 10.00 VÁNOČNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
31. 12. 18.00 SILVESTR V RAKETĚ BOWLING s taneční diskoté-

kou, ohňostrojem a bowlingovou soutěží o Metaxu.

HALA OPAVA, a. s.
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, 
info@hala-opava.cz, www.hala-opava.cz
 2. 12. 17.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI 

BK Opava – Sokol Vyšehrad
 3. 12. 10.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI 

BK Opava – BK Chomutov
 8. 12. 20.00 II. LIGA FUTSAL 

Medvědi Malé Hoštice – Tango Brno
12. 12. 17.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI 

VK Opava – Brno
15. 12. 20.00 TRILOGY TOUR – Olympic – průřez jeho tvorby
16. 12. 17.00 I. LIGA VOLEJBAL MUŽI 

VK Opava – DHL Ostrava
16. 12. 14.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI 

BK Opava – BK Pardubice /”B”/
17. 12. 10.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI 

BK Opava – BC Kolín
29. 12. – 30. 12. ČESKÝ POHÁR VOLEJBAL MUŽI 

– čtvrfinálový turnaj
  

SPORTOVNÍ AKCE
BABY CLUB KAČKA – H. Quittková, tel.: 723 391 163, 605 962 095, 
723 848 320, www.babyclub.cz. MC Válečkova: 6. 12. – zápis do: kurz 
cvičení kojenců a batolat a dětí předškolního věku (3 měs. – 4 roky), 
plavání kojenců (6 týdnů – 1,5 roku), plavání maminek s dětmi (2–4 
roky). 5. 12. – laktační liga – poradna pro kojící matky.
KLUB BAMBINO – další ročník kurzů pro nejmenší děti – kojenci ve 
vodě (6 týdnů – 2 roky) (leden–březen 2007). Školená lektorka pla-
vání. Městské lázně. Přihlášky: 553 622 911 od 19 do 21 h., p. Mará-
ková. Informativní schůzka v oddělení sauny 13.12. v 9 h. (závazné 
přihlášky, úhrada kurzovného).
KRISTIÁNKA – ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDU – celovíken-
dové pobyty s výukou (od 4 do 18 let) na Malé Morávce v Jeseníkách. 
Bližší info: L. Střílková: 777 152 020, www.art-image.cz (odkaz KRIS-
TIÁNKA).
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, 
www.teniscentrumopava.cz, info@teniscentrumopava.cz. Tenisová 
a badmintonová hala, venkovní kurty, golf simulátor, sport shop, 
restaurace, denně od 7 do 24 h.
AIKIDO DOJO OPAVA, Krnovská 75b, tel.: 604 219 984, www.aiki-
do-dojo-opava.cz, pondelkova@centrum.cz. Děti: Po, St 17–17.50, 
dospělí: Po, St 18–19.30 h.. Nábor na každém tréninku.
4. 12. – 10. 12. TENISOVÝ TURNAJ ITF FUTURES MORAVSKÉ 

NAFTOVÉ DOLY TOUR. Poslední šance tenistů vybo-
jovat si účast v kvalifikaci pro první grandslamový tur-
naj příštího roku – Australian Open. Silná zahraniční 
i domácí konkurence – naši nejlepší junioři Michal 
Konečný, Roman Jebavý a vítěz juniorky US Open 
Dušan Lojda. Tenis centrum Opava, Karlovecká 1B 
– denně od 10 h.

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 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ OZDOBU
 15.00 MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA ELVIS PRESLEY REVIVAL
 17.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMU
 18.00 THE ATOMIC HOT ROD
 19.00 OHŇOSTROJ
6. 12. 17.30 HUDEBNÍ SKUPINA TEMPO DI VLAK
7. 12. 15.30 HUDEBNÍ SKUPINA SAURIA
 17.00 HUDEBNÍ SKUPINA ROCK´N´ROLL BAND MAR-

CELA WOODMANA
8. 12. 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA STRACENÉ RÁJ
 17.30 HUDEBNÍ SKUPINA BLUES POWER
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9. 12. 13.00 DECHOVÁ HUDBA OPAVA
 14.30 HUDEBNÍ SKUPINA PIKNIK
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA ROBBIE WILLIAMS REVIVAL
10. 12. 13.30 HUDEBNÍ SKUPINA TYGRBAND
 14.30 HUDEBNÍ SKUPINA LAURA A JEJÍ TYGŘI
 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA PANGEA BEATLES REVIVAL
11. 12. 15.00 ZÁHORSKÁ KAPELA
 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA EXPEDICE APALUCHA
 17.00 KOMORNÍ SBOR PŘI SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
12. 12. 16.00 SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ ÚSMĚV
 17.00 HUDEBNÍ SKUPINA PETR SPÁLENÝ&APOLLO-

BEAT
13. 12. 15.00 HUDEBNÍ SKUPINA SUNNYFLOWER
 17.00 HUDEBNÍ SKUPINA KAMELOT
14. 12. 16.00 HUDEBNÍ SKUPINA CIMRMANOVO TORZO
 17.30 HUDEBNÍ SKUPINA KAJKERY
15. 12.  POHÁDKOVÝ VÍKEND
 13.00–14.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 14.00–15.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY
 15.00–16.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 17.00 SLEZSKÁ KAPELA
16. 12.  POHÁDKOVÝ VÍKEND
 10.00–11.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 11.00–12.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY
 12.00–13.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 13.00–14.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY
 14.00–15.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 15.00–16.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY

17. 12.  POHÁDKOVÝ VÍKEND
 10.00–11.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 11.00–13.00 PĚVECKÝ SBOR SVATÝ PLUK
 13.00–14.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY
 14.00–15.00 SOUTĚŽE S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
 15.00–16.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA, KOLEDY
18. 12. 15.00 PĚVECKÝ SBOR CVRČCI
 16.30 HUDEBNÍ SKUPINA KELT GRASS BAND
19. 12. 15.00 PĚVECKÝ SBOR DOMINO ZŠ I. HURNÍKA
 17.00 HUDEBNÍ SKUPINA BOKOMARA
20. 12. 15.30 HUDEBNÍ SKUPINA MAXIM TURBULENC
 18.00 HUDEBNÍ SKUPINA FERNET BLUES
21. 12. 15.30 SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ ÚSMĚV
 16.30 LÁĎA KERNDL
22. 12. 15.00 HUDEBNÍ SKUPINA POUTNÍCI

PŘEDVÁDĚNÍ LIDOVÝCH ZVYKŮ A OBYČEJŮ
Horní nám., 15–18 h.
11. 12. 15.00 POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ S ČERTY NEJSOU ŽERTY
 15.40 POHÁDKOVÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI
 16.00 POHÁDKA O CHYTRÉ KATEŘINĚ
12. 12. 15.00 ŽONGLÉR KŘUPÍNO
 15.30 HRAJEME SI S BOŘKEM STAVITELEM
13. 12. 15.00 ŠKOLA KOUZEL S HARRY POTTEREM
14. 12. 15.00 HRAJEME SI S TELETUBBIES

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají ozna-
movatelé akcí.
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Tvoje
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movat
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nova n/Kn.

Úřední
spisy

Hospodář. 
politika SSSR 

(1921)

Sulfid iridia

Sloven.
předložka

Řím. čísl.
499SPZ Karviné

Spisová
zkratka

Sondy Zašpičatělá
tyč

Jm. tenisty
Lendla
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polárník

Město
v Rusku

Monopo-
listické

sdružení

3. DÍL
TAJENKY

4. DÍL
TAJENKY

Srdečnice Zakrslý
jehličnan

Tímto
směrem

Trpasličí
afr. kmen

Domácky
Eduard

Citoslovce
opovržení

Symbol
lásky

Domácky
Jitka Dvih

Surová
nafta

Slitina
Fe+Ni+Al

Beduínský
plášť

Latinská
spojka

Japon. lov-
kyně perel

Latinsky
„umění” Ples

Vůně

Bývalá zn.
gramodesek

Rodový
znak Řídící

středisko
(zkr.)
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mouka

2. DÍL
TAJENKY

Název
tělových.
jednot

Ovidiovo
jméno

Jméno 
lvice z knihy 
Adamsonové

Vážení čtenáři, blíží se Vánoce, a tak jsme pro vás připravili další křížovku, tentokrát na vánoční téma. Třem vyloso-
vaným, kteří nám zašlou správné znění tajenky do 15. prosince, předáme vánoční balíček s publikací a dalšími cenami. 
Znění tajenky nám zašlete 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: Odměnou za náš předvánoční shon by měly být šťastné úsměvy dětí nad našimi dárky. 
A tak si přejme,... (dokončení v tajence křížovky).

Správné znění tajenky listopadové křížovky zní: Bydlí nedaleko známého hradu v Českém ráji. Dámské či pánské triko s lo-
gem Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tyto opavské výherkyně: L. Věntusová, Marie Hušková a Jiřina Kubesová.
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RHC ÚâTO, s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Hepperová

• daÀové poradenství
• vedení úãetnictví a daÀové evidence
• zpracování mezd a personalistika
• ekonomické a organizaãní poradenství
• úãetnictví v konkursech

zaruãujeme: rychlost, kvalitu, dobré ceny
u nás pracují: daÀov˘ poradce, certifikované úãetní

správce konkursní podstaty

Zeyerova 20, Opava-Katefiinky
tel, fax: 553 615 257, mobil: 608 719 640

e-mail: rhc.ucto@seznam.cz www.rhcucto.cz 

Opavský foto-
graf Petr Turek 
zvítězil v mezi-
národní soutěži 
Lilly Oncology 
on Canvas v ka-
tegorii umě-
lecká fotogra-
fie zaměřená na 
onkologii. Sou-
těže se zúčast-
nili fotografové 
ze 43 zemí. Zís-
kanou finanční 
částku věnuje 
fotograf na cha-
ritativní účely 
spjaté s onkolo-
gickými nemo-
cemi.

Turkova fotografie sedící ženy byla ještě před finálovým 
hodnocením soutěže v Londýně vystavena ve Valdštejn-
ském paláci v Praze. Vítězné práce byly vystaveny v lis-
topadu v Královské akademii výtvarných umění v Lon-
dýně.

Petr Turek působil jako pedagog na Střední průmys-
lové škole a střední uměleckoprůmyslové škole v Opavě 
a nyní provozuje fotografický ateliér.

Fotografův úspěch 
pomůže léčbě nemoci
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Vánoční nabídka Městského
informačního centra
Chcete potěšit své přátele, známé či příbuzné některou z knih o mi-
nulé či současné Opavě? Chcete někomu věnovat tričko s opavským 
pávem? V městském informačním centru najdete mnoho knih i pro-
pagačních předmětů. Mezi nejžhavější novinky patří kniha o historii 
a současnosti opavské Hlásky nazvaná Paměť místa – místo paměti.

H
o
rn

í 
n
ám

. 
6
7
 

te
l.
: 

5
5
3
 7

5
6
 1

4
3

w
w

w
.i
n
fo

ce
n
tr

u
m

.o
p
a
va

.c
z

in
fo

rm
ac

n
i.
ce

n
tr

u
m

@
op

av
a-

ci
ty

.c
zKniha o Opavě ......................... 395 Kč 

Opava (foto Petr Sikula)  ........... 390 Kč
Alt Troppau  ............................. 170 Kč
Paměť místa, místo paměti  ........ 290 Kč 
Purkmistři města Opavy ............ 110 Kč
Opavsko zblízka  ...................... 295 Kč
Divadlo v Opavě  ...................... 450 Kč
Opavské chrámy ...................... 550 Kč
Opevňování Ostravska
v letech 1935–1938 .................. 150 Kč
Videokazeta Opava 
v proměnách času .................... 390 Kč



Čísla prosince
� 23 tisíc hodin odpracují v prosinci 

zaměstnanci Charity Opava 

� 400 hodin práce nám tento měsíc 
darovali dobrovolníci 

� 4 930 kg hlíny zpracovali letos 
zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa 

CHARITNÍK
Měsíčník Charity Opava

Měsíc v charitě

Jedním ze středisek Charity Opava 

je i denní stacionář pro děti s kom-

binovanými vadami, pojmenovaný 

Mraveneček. Mnohým se v souvislosti 

s tímto názvem vybaví dětská říkanka: 

„Dobré Vánoce. A hodně dárků!“ To vám všem přeje Petr z denního stacionáře pro děti 

s kombinovanými vadami Mraveneček.

kteří vyvinuli metodu usnadňované 

komunikace. 

Petr, který žije s rodiči a dalšími devíti 

sourozenci v Držkovicích, měl štěstí, 

že v Charitě Opava potkal odborníky, 

kteří se s novou metodou seznámili 

a učí Petra komunikovat. Jak vše probí-

há? Specialista drží Petra za ruku a ten 

pak pomocí klávesnice vytváří odpo-

vědi na položené otázky. Rozhovor 

může začít: Co rád doma děláš? „Ven-

ku řídím auto na zahradě.“ A co děláš 

doma? „Dívám se rád na televizi.“ Jak 

se ti líbí v Mravenečku? „Dobře.“ Bu-

dou Vánoce. Těšíš se na ně? „Ano.“ Co 

bys rád dostal pod stromeček? „Auto.“ 

Co by jsi lidem popřál k Vánocům? 

„Dobré Vánoce. Hodně dárků.“

Takto se učí „mluvit“ i další uživatelé 

služeb denního stacionáře. A my mů-

žeme jen žasnout, jak hluboký a pestrý 

může být svět lidí, kteří jsou na první 

pohled jiní a my „zdraví“ je zařazuje-

me do škatulky „postižení“.

Vánoce u nás
Přišel čas adventu 
a s ním radostné 
očekáváním Vánoc. 
Adventní věnce se 
čtyřmi svíčkami, pro 
křesťany tradiční ro-
ráty, tušení něčeho 
krásného a význam-
ného. Pro mnohé však možná i obava, že 
zůstanou sami, bez přátel, bez pomoci. 
Právě na ně se snažíme myslet.
Mnozí ze zaměstnanců Charity Opava 
se každoročně snaží kolem sebe šířit 
sváteční atmosféru pokoje. Rehabili-
tační dílny  tradičně pořádají v Jaktaři 
prodejní výstavku prací klientů. Boha-
tý program mají i senioři v Klubu sv. 
Anežky, kde mimo jiné pečou vánoční 
cukroví a ozdoby, s programem je na-
vštíví děti z mateřské školy a ze školy 
pro zrakově postižené. Krámek u Josíf-
ka s chráněnými dílnami připravují 
nabídku dárků pod stromeček, které si 
můžete koupit. Na všech střediscích ne-
bude chybět mikulášská nadílka i před-
vánoční posezení, mnozí uživatelé slu-
žeb vyrobí dárky pro své blízké. V Do-
mě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově 
postižené budou chystat štědrovečerní 
večeři. Ani Charitní ošetřovatelsko-pe-
čovatelská služba o vánočních svátcích 
na své svěřence nezapomene, kdykoli 
budete moci zavolat na linku důvěry. 
Srdce mnoha lidí se kolem 6. ledna při 
Tříkrálové sbírce otevřou pro potřeby 
postižených, svoji štědrost každoročně 
dokazují i zpěváci Slezského divadla 
při koncertu Růže pro vás. 
Milí přátelé, přeji vám opravdu příjem-
né prožití času adventního i vánočního 
a šťastné vykročení do nového roku 
2007. Jan HANUŠ, ředitelKrátce

Mraveneček v číslech

• Denně pečujeme v Mravenečku 
o 6 klientů.

• Za dobu existence od roku 2000 
prošlo Mravenečkem 15 klientů.

• Ročně najezdíme až 27 tisíc 
kilometrů, abychom denně dopravili 

naše klienty do stacionáře. 
• Vaše DMS jsou tento měsíc určeny 

právě pro klienty Mravenečka. 
Děkujeme!

Věra Bindíková pracuje v Charitě 

Opava v Chráněných dílnách sv. Jo-

sefa. „Je jednou z nejlepších pracovnic 

s neobyčejným citem pro kolektiv,“ říká 

o ní vedoucí Eva Žídková. „Přestože jí 

zdravíčko neslouží tak, jako mnohým 

z nás, chodí o berlích a má bolesti, ni-

kdy během pracovní doby nesedí jen tak 

se založenýma rukama.“ Několik let ve 

Slezské tvorbě malovala baňky, vařila 

v kuchyni vojenského gymnázia, 17 let 

vyráběla oplatky v Opavii. Pak přišla 

operace a následně invalidní důchod. 

Nějaký čas byla doma, chvíli pracova-

la u soukromníka, až s pomocí úřadu 

práce přišla do chráněných dílen Cha-

rity Opava. Zde se věnuje kompletač-

ním pracem a glazurování keramiky. 

V pracovním nasazení nepolevila, 

ani když se v Jaktaři budoval kruhový 

objezd. Autobus ji mohl přivézt pou-

ze k Jaktarce. Zbytek musela pěšky. 

Pro člověka, chodícího o berlích, je to 

úctyhodný výkon.

Na otázku, co jí nejvíce leží na srdci 

ve spojení se zaměstnáním, odpovídá: 

„Mnoho lidí má mylnou představu, že 

v charitě člověk dostane všechno zadar-

mo. Musíme se snažit si na sebe vydělat!“ 

Takto povzbuzuje své spolupracovníky. 

Je jim vychovatelkou, moudrou má-

mou, které život nic nedal zadarmo. 

A pro všechny ostatní má upřímné po-

zvání: „Přijďte se na naši práci podívat.“ 

Obchůdek Chráněných dílen sv. Josefa 

je v Jaktaři na Přemyslovců 26 otevřen 

denně od 8 do 12 hodin, v pondělí pak 

až do 16.30 hodin.

Milá, skromná paní. Možná se vám může zdát obyčejná jako tisíce těch, kteří 

pravidelně každé ráno vstanou a jdou do práce. Vděční, že mají z čeho žít, 

že přijdou mezi lidi, že vytvoří něco nového. Ale Věra Bindíková je ve své 

zdánlivé obyčejnosti něčím velmi neobyčejná. Tím, jak se nenechá přeprat 

nemocí, která ji sužuje, a jak jí navzdory kolem sebe dokáže šířit radost 

i pohodu.

Neobyčejně obyčejná paní z charity

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

Je to tak trochu zázrak. Petr, dnes již jednadvacetiletý mladík, si konečně 

může popovídat se svými rodiči. A co že je na tom tak podivuhodného? Petr 

je těžce zdravotně handicapován a mluvit neumí. Přesto díky nové metodě 

komunikace řekl, jaký dárek by chtěl dostat pod stromeček.

Petr nemluví, ale řekl 
si o dárek k Vánocům

„Mraveneček v lese, těžkou kládu nese, 

pomozte mu lidé, vždyť ji neunese.“ 

Rodiče s těžce postiženými potomky 

takovou situaci dobře znají. Trápí je 

i fakt, že jejich blízcí se nikdy nenaučí 

mluvit, nemohou se s nimi dorozumět, 

neodpoví jim na otázky, nesdělí své 

dojmy. Na pomoc ale přišli odborníci, 

• Adventní sbírka v Tescu
Adventní sbírka „Pomáhejte s námi“ 
odstartovala během prvního adventní-
ho víkendu. Zájemci mohou podpořit 
mentálně postižené děti ze stacionáře 
Mraveneček zakoupením barevných zá-
ložek. Sbírka bude pokračovat  od 7. do 
10. prosince v prostorách hypermarketu 
Tesco. 

• Koncert Růže pro vás
Zveme vás na koncert Růže pro vás, 
který proběhne 5. ledna 2007 od 18 
hodin v opavském Sněmovním sále 
minoritského kláštera. Vystoupí sólisté 
Slezského divadla. Lístky jsou k dostání 
v předprodeji divadla a v Charitě Opa-
va na Přemyslovců 26. Sólisté podpoří 
svým vystoupením klienty charity. 

• Vánoční výstavka 
Klienti Rehabilitačních dílen pro dušev-
ně nemocné a mentálně postižené před-
vedou své výrobky na vánoční prodejní 
výstavce v prostorách rehabilitačních 
dílen na Přemyslovců 26. Výstava je 
otevřena pro veřejnost od 5. do 20. pro-
since vždy od 8 do 15 hodin, ve středu  
až do 17 hodin. Přijďte si vybrat krásný 
vánoční dárek.
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Osm divadelních představení 
v osmi španělských městech 

během jedenácti listopadových 
dnů. A úspěch, který znamená 
nabídku na další spolupráci. 
Operní soubor Slezského 
divadla absolvoval putování po 
Španělsku s úspěšnou inscenací 
opery Vincenza Belliniho Norma.

„Inscenace byla vybrána před rokem 
a půl na operním festivale v Praze, kde 
byla uvedena s velkým ohlasem jak 
u publika, tak u odborné poroty,” kon-
statoval Evžen Trupar z opavské opery. 
(Představitelka titulní role Katarína 
Jorda Kramolišová získala za pěvecký 
výkon cenu Thálie 2004.) 

První představení se uskutečnilo den 

po příletu a po náročných, až 300 kilo-
metrových přejezdech, se uskutečňo-
vala další a další. „Pro zpěváky byla 
nepříjemná teplotní adaptace, vždyť 
z Opavy se odjíždělo z teplot lehce nad 
nulou a první představení ve městě Ali-
cante bylo až za 27 stupňových teplot,” 
poznamenal Evžen Trupar. Hned po prv-
ním představení čekal soubor náročný 
celodenní přejezd na sever do města 
Zuga. Dále přišly na řadu Aviles, Fer-
rol, Ponteverdo a Vigo. Z Vega, města, 
které leží na hranicích s Portugalskem, 
se celý soubor přepravil opět na jih 
850 kilometrovým přejezdem a násled-
ným představením ve městě Cerenca, 
další den opět přejezd do města Alba-
cate, kde se uskutečnilo poslední před-
stavení a potom již přesun do Madridu 
a odlet domů.

„Myslím, že se turné povedlo a o vel-
kém úspěchu svědčí nabídka španělské 
agentury na další spolupráci,” hodnotil 
výpravu Trupar.

Ve Španělsku se v hlavních rolích před-
stavili nejen významní opavští sólisté 
jako K. J. Kramolišová, Michal Vojta, 
Šárka Hrbáčková, Martin Šujan, ale 
i hosté. V roli Normy Barbara Kubjak 
z Polska, Martin Šrejma ze Státní opery 
v roli Polina, Nikolaj Někrasov jako Oro-
veso či Damana Salustia z Itálie jako 
Adalgiza.

Opera se hrála v režii Jany Pletichové 
Andělové pod taktovkou Damiána Binet-
tiho, který nejen všechna představení 
dirigoval, ale byl také organizátorem 
a duší celého zájezdu.

Divadlo se předvedlo na španělském turné

Vítězství na mezinárodním festi-
valu. Vítězství a k tomu zvláštní cenu 
poroty si odvezlo z dvacátého ročníku 
mezinárodní soutěže Pražských dnů 
sborového zpěvu Praga cantat 2006 
Pěvecké sdružení slezských učite-
lek. Sbor získal diplom za vítězství ve 
„zlatém pásmu” v kategorii ženských 
a mužských sborů a „Zvláštní cenu 
poroty za dramaturgii soutěžního 
programu”. Sboru se dařilo v početné 

konkurenci sborů z různých evrop-
ských či jihoamerických zemí.
Ruce pro úsměv. Získat dary, které 
pomůžou klientům opavského Ústavu 
sociální péče na Mánesově ulici. To je 
cílem projektu Ruce pro úsměv, na 
kterém již devátým rokem spolupra-
cují studenti Mendelova gymnázia. 
Studenti tak mají možnost poznat se 
s lidmi, kteří mají život značně kom-
plikovanější, a zároveň dokázat, že 

i mladí lidé tuší, co znamená solida-
rita a nelhostejnost. Vyvrcholením 
letošního ročníku této akce je pak 
benefiční koncert, který se uskuteční 
4. prosince 2006 v sále Penzionu pro 
seniory na ulici Rolnická 24 v Opa-
vě-Kateřinkách, kde vystoupí právě 
studenti gymnázia se svým hudeb-
ně-literárním pásmem, a jehož sou-
částí je také prodejní výstava prací 
obyvatel ústavu.

Slezsko – perla v české koruně. To je název 
velkolepě pojaté výstavy Národní galerie, která 

mapuje tři historická údobí velkého uměleckého 
rozkvětu ve vztahu Čech a Slezska. Výstava se 
koná ve Valdštejnské jízdárně v Praze a Opava je 
na ní velmi výrazně zastoupena. Na prohlídku si 
můžete zajet až do začátku dubna.

Propletenec výstavních uliček se člení do tří částí: část Zlatá 
doba vlády Lucemburků, část V lesku rudolfínské Prahy 
a na Barokní okázalost klášterů a paláců. Opava je zastou-
pena artefakty vybranými ze sbírek Slezského muzea, Zem-
ského archivu a z opavských kostelů. Mimochodem: hodnota 
vystavených předmětů je tak velká, že i na vernisáži střežilo 
výstavu sedm velmi pozorných hlídačů.

„Jen málo historických zemí střední Evropy se může poch-
lubit tak bohatou kulturní tradicí a uměleckým bohatstvím 
jako Slezsko. Výstava, připravená společně Národní gale-
rií v Praze, Muzeem miedzi v Legnici a univerzitou ve Vrati-
slavi, chce připomenout význam vzájemných slezsko-českých 
vztahů pro vývoj výtvarného umění ve vrcholném středověku 
a raném novověku. Těžiště přehlídky spočívá ve špičkových 
dílech malby, plastiky a uměleckého řemesla, z nichž mnohá 
budou vystavena vůbec poprvé,” konstatovala Petra Jungwir-
thová z Národní galerie. „Mezi vrcholnými projevy gotického 
sochařství zřejmě vzbudí největší pozornost návštěvníků tzv. 
madony na lvu, charakteristické právě pro slezské prostředí. 
Jejich symbolika souvisí podle některých výkladů s myšlen-

kovým světem dvora císaře 
Karla IV.,” popisuje výstavu 
Jungwirthová.

Cílem plánované výstavy 
Slezsko, perla v České 
koruně, je představit nejen 
české a polské, ale obecněji 
i celé evropské veřejnosti spo-
lečné kulturní dědictví, které 
bylo z historických a politic-
kých důvodů v minulosti do 
jisté míry opomíjeno či jed-
nostranně dezinterpretováno. „Výstava je skutečně povedená 
a stojí za to si ji prohlédnout,” hodnotil akci městský kulturní 
referent Petr Rotrekl, který se zúčastnil vernisáže.

Slezská perla září v Praze

Nahoře:
Řádová sestra 
prochází kolem 
jednoho z opav-
ských obrazů.

Vlevo:
O vernisáž byl 
obrovský zájem.

Foto: Jan Šindler
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Dům umění hostí čtveřici výstav
Hned čtyři rozličné výstavy bude po celý prosinec hos-
tit opavský Dům umění. Institut tvůrčí fotografie představí 
diplomové práce svých studentů, známý a uznávaný sochař 
Aleš Veselý představí některé své práce a práce svých stu-
dentů, v atriu bude výstava Rajská zahrada od Lucie Fará-
řové a na Piknik do oratoře vás zve Robert Vlasák.

Na co se soustředili absolventi fotografie v minulém roce se 
můžete podívat v Kabinetu fotografie Domu umění. Práce 
představil na vernisáži jeden z učitelů ITF Tomáš Pospěch.

Sochař Aleš Veselý je šéfem ateliéru Monumentální tvorby 
pražské AVU. Vystavoval například v Jeruzalémě, Mnichově 
či New Yorku. Je známý rozsáhlými a těžkými díly: například 
pro izraelskou Negerskou poušť připravoval 420tunový kvádr 
dosahující výšky téměř 12 metrů. (Místo pro kvádr před 
pár lety inaugurovali izraelský a český prezident.) Výstava 
Bilance představí Veselého žáky z let 1990 až 2006. „Žáci 
už mají slušné renomé, například Lukáš Rittstein je nosite-
lem Ceny Jindřicha Chaloupeckého,” upozornil Martin Klimeš 
z Domu umění.

Absolvent brněnského ateliéru sochaře Jana Ambrůze Robert 
Vlasák učí na univerzitě v Ústí nad Labem. „V Opavě se už 
představil například v roce 2002 na velké výstavě Klubu kon-
krétistů,” říká Martin Klimeš. Jeho Piknik můžete vidět v ora-
toři DU. „Centrálním bodem je Van der Graafův generátor, 
který je 150 cm vysoký. Okolo něj se sdružují larvy zavěšené 
ze stropu a vznášejí se v UV světle. Larvám vyrůstají v něko-
lika místech chlupy, které jim pak vstávají hrůzou. Těm lar-
vám říkám nasávači,” popsal v kostce instalaci její tvůrce 
Robert Vlasák.

Výstava Lucie Farářové Rajská zahrada je pokračováním pro-
jektu, ve kterých Dům umění představuje práce studentů 
vysokých škol. „Bude to instalace, která reaguje na prostor 
atria Domu umění a od počátku počítá s tím, že bude vysta-
vena různému počasí a bude třeba i zasněžená,” uvedl k in-
stalaci Martin Klimeš.

3333  %%  sleva  sleva

2525  % % slevasleva
na br ýlová sklana br ýlová skla

(bez lékařského předpisu)

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

na br ýlové obrubyna br ýlové obruby

NOVÁ OPTIKA,NOVÁ OPTIKA,
která vás vítá slevami – která vás vítá slevami – OPAVA, Ostrožná 32OPAVA, Ostrožná 32

Akce prodloužena do 31. 12. 2006.
Tyto slevy se nesčítají s ostatními slevami.

5050  %%  sleva  sleva

na sluneční br ýlena sluneční br ýle

inzerce

Vánoční koncerty a výstavy
• 1. 12., 17 hod. – koncert Pěveckého sdružení slezských uči-

telek na vánočních trzích, Dolní náměstí.
• 2. 12., 15 hod.– Adventní koncert Církevní konzervatoře 

Opava v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. 
Účinkuje smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum a grego-
riánská schola Bonifantes Opavienses. Letošní rok si kon-
zervatoř přizvala ke spolupráci orchestr Slezského divadla.

• 4. – 10. 12., 8–16 hod. – Půjdem spolu do Betléma – 
vánoční výstava v Mateřské škole křesťanské na Mnišské 
ulici.

• 6. 12., 19 hod. – koncert Pěveckého sdružení slezských uči-
telek, vstupní dvorana Slezského muzea. 

• 8. 12., 17 hod. – Předvánoční zpívání – koncert Chlapec-
kého sboru ZŠ Stěbořice s dirigentem Karlem Kosterou 
v Kulturním domě ve Vlaštovičkách.

• 8. 12., 19 hod. – koncert gospelového sboru The Glory 
Gospel Singers, gospely a spirituály z New Yorku, kostel sv. 
Vojtěcha (Dolní náměstí).

• 9. 12., 16.30 hod. – Adventní koncert – v Kulturním domě 
ve Vávrovicích vystoupí Pěvecký sbor Stěbořice a jeho 
sólisté s dirigentem Karlem Kosterou, na el. varhany dopro-
vází Helena Malá. 

• 9. 12. a 21. 12. v 17 hod. – Vánoční koncerty pro příznivce 
pěveckého sdružení Kulhavá noha v kostele sv. Václava. 
Dne 9. 12. proběhne koncert ve spolupráci se sborem Slu-
nečnice ze Stěbořic. 

• 10. 12., 18.30 hod. – Adventní koncert Církevní konzerva-
toře Opava v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (viz 
koncert 2. 12.).

• 14. 12., 19 hod. – Vánoční koncert Dechové hudby Opava 

v Kulturním domě Na Rybníčku.
• 15. – 17. 12., 9–18 hod. – Vánoční posezení s prohlídkou 

vánočních výrobků dětí v Základní škole v Opavě–Vávrovi-
cích.

• 16. 12., 18 hod. – koncert Petra Kotvalda – Vánoce hrajou 
glórijá … aneb od Ondřeje ke Třem králům v sále minorit-
ského kláštera. 

• 17. 12., 9–18 hod. – 16. ročník předvánočního zastavení 
s výstavou Betlémů a výrobků s vánoční tématikou v KD 
Stěbořice. Od 15 hodin proběhne Dětské zpívání a koledo-
vání s Chlapeckým sborem ZŠ Stěbořice s dirigentem Kar-
lem Kosterou a Krojovanou mladší chlapeckou cimbálovou 
muzikou ZUŠ V. Kálika s vedoucím Romanem Kubalou. 

• 17. 12., 14 a 17 hod. – Vánoční koncert Dětského sboro-
vého studia Jeřabinka s uměleckým vedoucím a sbormist-
rem Jaromírem Lokajem ve Sněmovním sále minoritského 
kláštera. Koncertem provází Jolana Kaniová, na klavír 
doprovází Jana Lokajová. 

• 18. 12., 18 hod. – Vánoční varhanní a pěvecký koncert 
v MDKPB. Účinkují: Zuzana Machurová a Olga Golhová – 
zpěv, Petr Škarohlíd – varhany a jejich žáci a hosté. 

• 19. 12. v 17 hod. – Vánoční koncert žáků ZUŠ V. Kálika 
v Koncertní sále školy. 

• 20. 12., 18 hod. – Koncert dětských sborů ZŠ Stěbořice – 
Štístko a Slunečnice s dirigentkou Lucií Šupíkovou a Chla-
peckého sboru s dirigentem Karlem Kosterou v Kulturním 
domě ve Stěbořicích.

• 26. 12., 15 hod. – Tradiční vánoční koncert Chrámového 
sboru Opava, Chlapeckého sboru ZŠ Stěbořice, Pěveckého 
sboru Stěbořice a sólistů i členů orchestru opery Slezského 
divadla s dirigentem Karlem Kosterou v kostele sv. Vojtě-
cha. Na programu koledy a Česká vánoční mše J. J. Ryby 
„Hej mistře”.
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Opavský fotbalový klub SFC 
má za sebou podzimní 

část sezony. Mužstvo se po 
výborném úvodním utkání 
podzimní části fotbalové 
ligy ještě trochu hledalo 
– což není divu po razantním 
skoku z krajského přeboru 
do druhé nejvyšší soutěže 
– ale pak předvedlo svou sílu 
a vystoupalo vzhůru. V poháru 
vyřadilo Olomouc a tak Městské 

sady vítaly ještě další ligový 
tým: Slovácko. Tento pohárový 
zápas stejně jako celý závěr 
podzimu ale týmu nevyšel 
a smolnou šňůru pěti zápasů 
tak bude tým napravovat od 
úvodu jarní části.

Mužstvo je na jedenáctém místě a do 
klidných vod středu tabulky mu ve 
vyrovnané soutěži chybí tři až čtyři 
body. V současné době se fotbalisté 

připravují na turnaj O pohár města 
Ostravy, který proběhne 9. a 10. pro-
since v Ostravě (ČEZ Aréna). Opava 
bude na turnaji společně s Vítko-
vicemi zastupovat účastníky druhé 
ligy. Kromě těchto týmů budou o po-
hár usilovat prvoligové Brno, Baník, 
Kladno, Jablonec a Plzeň a divákům se 
ještě představí futsalová reprezentace.

„Především musíme zapracovat na 
zkvalitnění útočné fáze. Budeme mít 
i větší prostor k přípravě, což by se na 
našich výkonech také mělo projevit,” 
říká ke změnám pro jarní část mana-
žer SFC Pavel Hadamczik. „Chceme 
i v jarní části předvádět fotbal, který 
přitáhne zpět do hlediště diváky, přece 
jen hlavně pro ně se fotbal hraje,” 
dodal.

Manažer je velmi spokojen s pod-
zimními výsledky opavských talentů, 
kteří by měly hrát v budoucnu v klubu 
významnou roli. Dorostenci vedou 
druhou ligu a jsou na nejlepší cestě 
hrát mezi českou prvoligovou elitou. 
Výrazně si také polepšili žáci, kteří se 
namísto loňských sestupových bojů 
přetahují o střední patra tabulky.

inzerce
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Slezský se chystá na jarní nápor
Záložník Rostislav 
Kiša (v červeném) 
se vrátil do Opavy, 
aby jí pomohl 
v bojích o dů-
stojný návrat do 
velkého fotbalu.
Foto: Jan Šindler

KRÁTCE
Opavské vánočky 2006. Město Opava připra-
vuje tradičně ke konci kalendářního roku spor-
tovní akce pro žáky základních opavských škol 
„Opavské vánočky 2006”. Půjde už o šestý ročník 
turnajů ve vybraných sportovních disciplínách. 
Každoročně se do jednotlivých sportovních dis-
ciplín přihlašují všechny opavské základní školy. 
Turnaje se odehrají na níže uvedených základních 
školách dne 21. 12. 2006 od 8.00 h: ZŠ Kylešo-
vice: vybíjená – děvčata, ZŠ E. Beneše: volejbal 
– děvčata, ZŠ Mařádkova: basketbal – chlapci, 
ZŠ Otická: florbal – chlapci. Akce dále pokra-
čuje pod názvem Dárky města opavským dětem. 
Občané města Opavy, děti a mládež mají zajiš-
těny bezplatné vstupy do Městských lázní – pla-
vecký bazén a na Zimní stadión. Volné termíny 
na jednotlivé sportoviště zveřejníme na plaká-
tech a webových stránkách města Opavy.
Přijede vítěz US Open. Po loňské premiéře 
tenisového turnaje o body ATP se od 4. do 10. 
prosince v hale Tenis centra na Karlovecké ulici 
uskuteční další turnaj ITF Futures Moravské naf-
tové doly Tour. Tentokrát s dotací 15.000 USD. 
Opavská soutěž slibuje velkou konkurenci, je 
totiž poslední šancí tenistů vybojovat si účast 
alespoň v kvalifikaci pro první grandslamový tur-
naj příštího roku – Australian Open. Před rokem 
získal prvenství bývalý daviscupový reprezen-
tant Jan Vacek a své deblové kvality zde uplatnila 
česko-slovenská dvojice Lustig – Polášek. V silné 
zahraniční i domácí konkurenci se představí naši 
nejlepší junioři Michal Konečný, Roman Jebavý 
a především vítěz juniorky US Open Dušan 
Lojda. Hrát se bude denně od 10 hodin. 


