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Do sbírky přibyl další obraz
Do historické kolekce obrazů opavských purk-
mistrů přibyl další obraz. Akademická malířka 
Blanka Valchářová (vpravo) tentokrát portréto-
vala Jana Mrázka (vlevo).
 strana 4

Bezručova Opava završila 51. ročník
Skončil další festivalový ročník největšího opav-
ského kulturního festivalu Bezručova Opava. Sní-
mek je z neobvyklého divadelního představení 
Oidipus (komplexně) HoME.
 strana 14

Den netradičních sportů
Horní náměstí ožilo na konci září Dnem netra-
dičních sportů. Na snímku tanečníci ze Střediska 
volného času.

 strana 4

Opavští atleti získali zlato na 
mistrovství Evropy juniorských klubů
Mladí opavští atleti vybojovali pro ČR postup mezi 
evropskou atletickou elitu. Atleti Sokola posílení 
o borce ze Slezanu kralovali na prestižním klání ve 
Francii. Foto: archiv Jana Škrabala
 strana 24

Radnice srovnávala základní školy
Opavská radnice už třetím rokem sleduje úroveň 
v opavských základních školách. Na snímku jsou 
opavští prvňáčci na velkém uvítacím dnu na Hor-
ním náměstí.
 strany 8 a 9

Opava si připomene vznik republiky
Noc otevřených dveří na Hlásce, slavnostní kon-
cert s předáním cen města opavským osobnos-
tem, pietní akt a historická přednáška. To jsou 
akce upomínající na 90. výročí vzniku republiky.
 strana 6
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do 
zastupitelstev krajů. Hlasování do zastupitelstev krajů 
probíhá ve stálých volebních okrscích a voliči jsou 
zapsáni ve stálých seznamech voličů. Bližší informace 
k tomuto významnému ústavnímu kroku naleznete 
v příloze tohoto čísla.

Dne 10. září, v den narozenin pana Jana Mrázka, byl 
v kanceláři primátora slavnostně odhalen jeho obraz. 
Portrét tak doplnil historickou kolekci 15 obrazů nejvyš-
ších představitelů města za uplynulých 200 let. Autor-
kou obrazu je akademická malířka Blanka Valchářová. 
Jan Mrázek stál v čele Opavy v letech 1994 – 2002 
a v následujících 4 letech působil v pozici náměstka pri-
mátora. Město Opava touto instalací dále pokračuje 
v důstojné tradici zahájené již v roce 1899.

Od 25. září došlo k zásadní změně v možnostech vyu-
žití systému CzechPOINT /Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál/ v prostorách magistrátu 
města. Nyní naleznete pracoviště CzechPOINTu soustře-
děné na jednom místě, a to v areálu na Krnovské ulici 
v budově „B” (I. NP, kanc. č. 208). Na tomto pracovišti 
získáte výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského 
rejstříku, Katastru nemovitostí a Rejstříku trestů.

Dovolte mi, abych vás také pozval na akce spojené 
s oslavou 90. výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Někteří z vás možná minulý rok navštívili 
Noc otevřených dveří na Hlásce. Akce spojená s diva-
delními scénkami a večerními výstupy na městskou věž 
bude mít letos pokračovaní, které bude věnováno opav-
ským osobnostem. 

V rámci oslav město ocení i několik významných osob-
ností, které si za své činy v mnoha různých oblastech 
zaslouží poctu. Jsou to Břetislav Janošek, Mikuláš Kon-
čický, Naďa Volná a Violeta Makešová – Tomaníková. 
Medaili statutárního města Opavy obdrží in memoriam 
brigádní generál Jan Satorie st., jehož pamětní deska 
zdobí kasárna na Jaselské ulici, kde kdysi pobýval.

Z kulturní nabídky stojí jistě za zhlédnutí výstava „Zno-
vuobjevená minulost”, která je otevřena do konce října. 
Obsahem ojedinělá výstava prezentuje vybranou část 
10 let záchranných archeologických výzkumů Národního 
památkového ústavu na Opavsku (1998-2007), které 
byly financovány převážně SMO. Návštěvníkům  nabízí 
ojedinělou možnost konfrontace pestré škály nalezených 

artefaktů z různých materi-
álů od pravěku po novověk 
s konkrétním místem nálezu 
v Opavě a okolí.

Chtěl bych na závěr pogra-
tulovat všem opavským atle-
tům a jejich trenérům, kteří 
se zasloužili o vynikající 
úspěch na mistrovstí Evropy 
juniorských družstev. Opava 
porazila velmi silné celky 
z Řecka, Itálie a dalších zemí 
a odvezla si zlatý pohár. Je 
to další velký úspěch zdejší 
atletiky, jejíž dva odchovanci 
se nedávno důstojně prezen-
tovali na olympiádě. 

I já vám přeji, aby vás 
barevná Hláska o bílé Opavě 
úspěšně provázela celým 
měsícem.

Tomáš Elis
tajemník

Opavská tenistka ovládla letošní 
žebříček
Mladá opavská rodačka Pernilla Mendesová je letos 
mezi staršími žákyněmi českou tenisovou jednič-
kou.
 strany 12 a 13
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Kontakt na inzerci
Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz

Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám 
nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka. Nebo volejte 

na naši horkou linku 224 816 821 – sl. Saricheva.
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Opavští zastupitelé na 
svém zářijovém zasedání 

schválili návrh smlouvy na koupi 
obchodního centra Slezanka. 
Město chce pomocí koupě 
změnit tvář samotného jádra 
Opavy tak, aby mělo důstojnou 
a zajímavou podobu pro občany 
i návštěvníky. 

Radnice se o proměnu Horního náměstí 
zajímá již velmi dlouho. Už v minulosti 
uvažovali představitelé města o vykou-
pení Slezanky a následné architekto-
nicko-urbanistické proměně náměstí. 
Myšlenku se ale nepodařilo nikdy napl-
nit. V poslední době se radnice zabý-
vala možnou proměnou bytových domů 

na severní straně náměstí a na jejich 
rekonstrukci vypsala architektonickou 
ideovou soutěž. Nyní by se mohla sou-
středit i na klíčovou část území na jižní 
straně.

Jednání s majitelem Slezanky Jiřím 
Škamradou trvalo více než rok. Nako-
nec podnikatel souhlasil s odprode-
jem za cenu 270 milionů korun. Vedení 
města souhlasilo s vědomím, že nejde 
jen o koupi budovy, ale o koupi důle-
žitého objektu v srdci Horního náměstí 
a o možnost ovlivnit podobu jedno-
značně nejnavštěvovanějšího místa 
ve městě. Značná část vynaložených 
nákladů se navíc městu vrátí zpět při 
budoucích prodejích.

Po podepsání kupní smlouvy chce 
město rozvinout debatu o tom, jak by 
měla proměna náměstí vypadat. Podle 
předběžných odhadů bude debata trvat 
dva až tři roky. Cílem debaty bude určit 
základní kontury akce: zda budovu 
zbourat, zda postavit něco zcela 
nového, zda starou budovu zacho-
vat a spíše ji upravit, rekonstruovat. 
Všechny možnosti jsou v tuto chvíli ote-
vřené a je jasné, že názory odborníků 
i laické veřejnosti budou různorodé.

Přinejmenším až do konce debaty 
by chtělo město Slezanku provozo-
vat a její každoroční mnohamilionové 
výnosy budou součástí městských pří-
jmů.

Město schválilo návrh na koupi Slezanky

Náměstí hostilo Den 
netradičních sportů
Poslední zářijový pátek hostilo Horní 
náměstí Den netradičních sportů. Pře-
devším děti a studenti měli mož-
nost si zahrát živou verzi stolního fot-
balu v nafukovacím hřišti, vylézt nad 
náměstí po nafukovací horolezecké 
stěně, zaskákat si na trampolíně, pro-
běhnout se v sedmimílových botách, 
zahrát si malý florbal či využít některé 
z dalších neobvyklých sportovních 
atrakcí. 

Akce trvala od brzkého dopoledne až do 
večerních hodin a zakončilo ji vystou-
pení opavských tanečníků break-dance. 

Sportovní den zorganizovalo Stře-
disko volného času Opava ve spolupráci 

s městem, Slezskou univerzitou a spor-
tovním klubem Pema. Foto: Jan Šindler

Do historické kolekce purkmistrů přibyl další obraz

Historickou kolekci obrazů 
opavských purkmistrů rozšířil 

další obraz. Do sbírky portrétů 
přibyla tvář druhého novodobého 
primátora – Jana Mrázka.

Opavská kolekce patří k ojedinělým 
sbírkám a její počátek spadá do 19. 
století. V současné době je umístěna 
v kanceláři primátora a je možné ji 
vidět například v rámci akcí pro širo-

kou veřejnost (dny otevřených dveří 
apod.). Ve sbírce je nyní patnáct 
obrazů. Do úplnosti chybí ještě jeden 
obraz, portrét Reinharda Kudlicha 
z období druhé světové války. Obraz 
je nyní v majetku jeho německých pří-
buzných. 

Obraz Jana Mrázka namalovala Blanka 
Valchářová, která sbírku už oboha-
tila o portrét Vladimíra Mařádka, Jiřího 
Staňka a o obraz se jmény předsedů 
MNV. Stejně jako v předchozích pří-
padech využila svých znalostí sta-
rých malířských technik a obraz vyniká 
výraznou plastičností.

Odhalení obrazu proběhlo při pří-
ležitosti zářijových narozenin Jana 
Mrázka. Jan Mrázek působil jako opav-
ský primátor v letech 1994–2002. Je 
znám především svou vědeckou prací 
a svými vynálezy. Během své kariéry 
přihlásil na 60 vynálezů nejen v České 
republice, ale i v Německu, Rakousku, 
Lucembursku, Francii a v Japonsku.

Jan Mrázek na 
odhalení svého 
primátorského 

portrétu.

Foto: Jan Šindler



5

•••••••Hláska

Uchazeči o granty, začněte se 
hlásit. Opavská radnice vyhla-
šuje grantové okruhy, do kterých se 
mohou hlásit uchazeči o sportovní 
a kulturní příspěvky. Žádosti o fi-
nanční podporu se budou přijímat do 
1. 12. 2008 včetně. Sociální granty 
se řeší jiným způsobem (bližší infor-
mace získáte na www.opava-city.
cz/komunitni-planovani/ ). Potřebné 
formuláře žádostí a komplexní infor-
mace najdete od 1. 10. 2008 na 
městském webu (www.opava-city.
cz). Žadatelé o sportovní granty se 
mohou hlásit do těchto okruhů: pra-
videlná sportovní činnost zaměřená 
především na děti a mládež a spor-
tovní akce včetně náborových a ve-
řejných akcí. Žadatelé o kulturní 
granty mají tyto okruhy: soustavná 
kulturní činnost, podpora kulturních 
akcí ve městě a ediční činnost. 
Pietní akt k 90. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu. Srdečně zveme všechny Opa-
vany ke vzpomínkovému setkání 
u příležitosti 90. výročí vzniku samo-
statného československého státu, 
které se bude konat 28. října v 10 
hodin u Pamětní desky T. G. Masa-
ryka, umístěné na budově Slezské 
univerzity na Masarykově třídě. 
Návštěvní hodiny hřbitova o Du-
šičkách. V říjnu je Městský hřbitov 
běžně veřejně přístupný od 7 do 18 
hodin, v listopadu od 8 do 17 hodin. 
V období Dušiček dojde k rozší-
ření provozních hodin hřbitova, a to 

takto: 25., 26., 27., 28., 31. října, 
1. a 2. listopadu bude hřbitov ote-
vřen od 7 do 22 hodin. Ve dnech 29. 
a 30. října od 7 do 19 hodin. 
MHD v době Dušiček. Ve dnech 1. 
a 2. listopadu bude podle potřeby 
posílena doprava na Městský hřbitov. 
Cestující, chystající se v době Duši-
ček a v den Památky zesnulých vyu-
žít služeb MHD, mohou přepravovat 
zdarma jeden věnec nebo smuteční 
kytici.
Podzimní úklid. Letošní podzimní 
úklid proběhne od 3. do 24. listo-
padu. Informaci o rozmístění velko-
objemových kontejnerů ve městě 
vám přineseme v příštím vydání 
Hlásky. 
Komplexní pracoviště CzechPO-
INTu najdete v areálu na Krnov-
ské. Od konce září můžete zís-
kat výpisy z Obchodního rejstříku, 
Živnostenského rejstříku, Katas-
tru nemovitostí a Rejstříku trestů 
na jednom pracovišti CzechPOINT. 
Pracoviště je v magistrátním are-
álu na Krnovské ulici v prvním patře 
budovy B (číslo 208). 
Zahrádkáři a kanoisté získali 
dotaci. Zastupitelé na zářijovém 
zasedání rozhodli o přidělení dvou 
finančních dotací. Český zahrádkář-
ský svaz získá necelých 108 tisíc 
korun na zřízení vodoměrné a vy-
pouštěcí šachty a samostatné vodo-
vodní přípojky. Opavský Kanoe klub 
pak 1,9 milionu korun na vybudo-
vání zázemí areálu pro vodní slalom. 

Kino Mír bude mít nového pro-
vozovatele. Dosavadní provozo-
vatelka kina Mír se z důvodu níz-
kého zájmu návštěvníků vzdala 
dalšího provozování kina. S koncem 
září tak bude přerušen provoz kina. 
Do konce září dostalo město dvě 
nabídky od zájemců o provozování 
filmového stánku. Město chce nyní 
v co nejkratší možné lhůtě rozhod-
nout o novém provozovateli. 
Město nechá vypracovat studii 
na kruhový objezd. Opavští radní 
odsouhlasili vypracování technické 
studie a investičního záměru pro 
vybudování kruhového objezdu na 
místě dnešní křižovatky Nákladní – 
Oblouková – Rybářská. 
Město plánuje rozšíření Domova 
pro matky s dětmi. Město plá-
nuje rozšíření stávajících ubytova-
cích kapacit v Domově pro matky 
s dětmi na Rybářské ulici. Radní 
schválili vypracování projektové 
dokumentace na celkovou rekon-
strukci stávajícího objektu, jejíž 
součástí bude sanace zdiva, oprava 
střechy včetně zateplení a klempíř-
ských prvků, výměna oken a dveří, 
fasáda včetně zateplení, výměna 
veškerých rozvodů vody, kanali-
zace, elektro, či stavební úpravy 
vnitřních prostor. Projektová doku-
mentace bude sloužit jako podklad 
žádosti o dotaci z Regionálního ope-
račního programu MSK, kde je výše 
dotace až 92,5 % a výzva bude 
v březnu 2009.
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Dukelská kasárna by mohla sloužit vzdělávání

Opava byla vybrána do 
prestižní sítě evropských 

měst s názvem Repair, které se 
věnují stejnému problému: jak 
naložit s územím, které opustila 
armáda. V případě Opavy se 
jedná o Dukelská kasárna, kde 
by mohl vzniknout vzdělávací 
kampus.

„Hlavním partnerem sítě měst je ang-
lický Medway Council a mezi další 
zakládající partnerská města patří 
německý Rostock, litevský Kaunas, 
řecká Soluň a švédská Karlskronna. 

Opava je mezi dalšími čtyřmi městy, 
které byly vybrány jako nově přistupu-
jící,” uvedl Petr Šnejdar, vedoucí oddě-
lení rozvoje města. O členství se přitom 
ucházelo ještě dalších jedenáct měst.

Každé partnerské město připravuje 
akční plán rozvoje určitého území. 
V případě Opavy se jedná o Dukelská 
kasárna. „Na tvorbě tohoto plánu se 
bude podílet zejména místní podpůrná 
skupina složená z místních i regionál-
ních odborníků na danou problematiku,” 
upřesňuje Šnejdar. Opava by měla 
v rámci programu získat 61,2 tisíc eur. 

Město by se na akci podílelo zhruba 15 
tisíci eury. „Díky těmto penězům bude 
možné financovat vznik výše uvede-
ného místního akčního plánu, ale také 
sestavení jiných druhů dokumentací 
(případové studie, studie proveditel-
nosti apod.),” konstatoval Šnejdar.

Hlavním zaměřením akčního plánu na 
rozvoj Dukelských kasáren je navr-
žení nového využití Dukelských kasáren 
jako univerzitního (vzdělávacího) kam-
pusu, který nabídne potřebné služby 
(včetně bydlení) studentům i pedago-
gům. To vše za respektování pravidel 
udržitelného rozvoje.

Tématická síť Repair je součástí pro-
gramu Evropské unie s názvem Urbact. 
„Jde o evropský program pro udrži-
telný rozvoj měst, do kterého se města 
přihlašují pomocí zakládání tématic-
kých sítí a který je založen zejména na 
řízené výměně zkušeností v různých 
oblastech,” vysvětlil Šnejdar.

Foto: Petr Šnejdar
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Výpravná Noc otevřených 
dveří na Hlásce, slavnostní 

večer v kostele sv. Václava 
spojený s oceněním některých 
opavských osobností či historická 
přednáška na Slezské univerzitě. 
To jsou akce, kterými si Opava 
připomene 90. výročí založení 
Československa.

Loňská Noc otevřených dveří na Hlásce 
byla věnována opavským legendám 
a strašidlům Hlásky. Bradavičnatá čaro-
dějnice ve výtahu plném pavučin, zlý 
skřítek věznící v temných sklepeních 
vílu, z jejíchž slz vznikla řeka Opava či 
několik set let starý úřední kostlivec. Na 
podobnou akci vás zve Hláska i letos.

Tentokrát bude neobvyklá prohlídka 
staré městské věže spojena s příběhy 
opavských historických osobností. „Pra-
covníci magistrátu se letos promění 
v osobnosti, které mají spojitost s na-

ším městem, a opět vás provedou his-
torií Opavy, o které možná ani nevíte,” 
říká vedoucí informačního centra Eva 
Balarinová. „Přijďte si tedy v úterý 28. 
října prohlédnout budovu Hlásky nebo 
Opavu z výšky radniční věže v neobvyk-
lou večerní nebo noční hodinu. Záro-
veň budete mít možnost vychutnat si ve 
stejném čase jedinečnou atmosféru kos-
tela sv. Václava, kde budete moci kor-
zovat, volně konverzovat s průvodcem 
a vyslechnout si také hru na varhany,” 
zve Eva Balarinová.

Vstup do kostela bude 28. října bez 
vstupenek v době od 17 do 22 hodin. 
Vstupy na Hlásku budou probíhat po 
skupinkách s omezeným počtem účast-
níků. V Městském informačním cen-
tru získají zájemci od čtvrtka 23. 
10. od 16 hodin zdarma časové 
vstupenky na jednotlivé vstupy. Pro-
hlídky začnou v 17 hodin, poslední pro-
běhne ve 22 hodin. 

Ocenění osobností
Při příležitosti kulatého státního výročí 
udělilo město několik ocenění opavským 
osobnostem. Zastupitelé udělili čtyři ceny 
města a jednu medaili in memoriam. 
Slavnostní udělení poct proběhne v kos-
tele sv. Václava v rámci velkého koncertu 
k 90. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Cenu města Opavy 
obdrží Břetislav Janošek, který pracuje 
jako krajský ředitel územního odboru 
hasičského sboru, válečný veterán Miku-
láš Končický, dlouholetá členka Českého 
svazu bojovníků za svobodu Naďa Volná 
a jedna z nejvýraznějších tváří opav-
ského baletu Violeta Makešová-Tomaní-
ková. Medaili statutárního města Opavy 
obdrží in memoriam brigádní generál Jan 
Satorie st. (O osobnostech více v samo-
statném rámečku.)

Akce spojená s koncertem proběhne 
29. října a začíná v 19 hodin. Na kon-
certě klasické hudby vystoupí přední 
sólistka opery Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě Eva Dřízgová-
-Jirušová, která mimo jiné hostuje na 
všech významných českých a sloven-
ských operních scénách a dlouhodobě 
spolupracuje s předními českými orches-
try (Česká filharmonie, SOČR, FOK, Fil-
harmonie Brno, Janáčkova filharmonie 
Ostrava). Průvodní slovo z úryvku děl T. 
G. Masaryka a K. Čapka přednese člen 
činohry NDMS Petr Sýkora.

Přednáška o vzniku republiky
Do oslav se zapojí i Slezská univerzita. 
Pro veřejnost připravila přednášku na 
téma „Československo v souvislostech”. 
Akce proběhne v aule Slezské univerzity 
(Na Rybníčku 1) dne 29. 10. od 18 hod. 
Přednáší historik Zdeněk Jirásek.

(O pietním aktu více na str. 5.)

Noc otevřených dveří na Hlásce
bude jednou z akcí ke slavnostnímu výročí založení republiky

Na loňské Noci 
otevřených dveří 
na Hlásce mohli 
návštěvníci vidět 
i legendu o vzniku 
Opavy při hádce 
kupců o páva.

Foto: Jan Šindler

Osobnosti, kterým město 
letos udělilo ocenění
Břetislav Janošek
Břetislav Janošek je jednou z největších 
soudobých osobností hasičského dění. 
Sedmapadesátiletý Janošek byl nomi-
nován na cenu za dlouholetou práci 
na úseku ochrany obyvatel Opavy. Od 
1. ledna 2001 pracuje ve funkci ředi-
tele územního odboru HZS MSK. V roce 
2007 se podílel na tvorbě Strategic-
kého plánu rozvoje statutárního města 
Opavy.
Mikuláš Končický
Tankista 1. čs. samostatné tankové bri-
gády v SSSR a účastník osvobozovacích 
bojů na Opavsku. Dnes již třiaosmde-
sátiletý Mikuláš Končický je přes vysoký 
věk stále aktivním funkcionářem Čs. 
obce legionářské, je předsedou ostrav-

ské pobočky. Za druhé světové války 
velel posádce tanku na východní frontě 
a prostřílel se bitvou o Dukelský prů-
smyk i Ostravskou operací.
Naděžda Volná-Sobotíková
Opavská rodačka se narodila ve třicá-
tých letech jako jedno ze tří dětí Fran-
tiška Sobotíka. Ten byl jako vedoucí 
činitel odbojové organizace Obrana 
Slezska popraven nacisty v roce 1943. 
Velkou pozornost věnovala a věnuje 
uchování archivu Českého svazu bojov-
níků za svobodu a Československé 
obce legionářské v Opavě. Jako dlouho-
letá členka Českého svazu bojovníků za 
svobodu věnovala velké úsilí zachování 
památky prvních odbojářů ve Slezsku.
Violeta Makešová-Tomaníková
Rodačka ze Ždánic u Kyjova žije 
v Opavě už padesát let. Narodila se 
ve dvacátých letech a celý svůj život 

zasvětila divadlu a baletu. Účinko-
vala jako sólistka v ostravském divadle, 
Severočeském divadle v Liberci a od 
roku 1957 působila v opavském Slez-
ském divadle. Její bratr Jaroslav Čejka 
je známý tanečník, mim, parodista i ta-
neční klaun. V roce 1990 založila Baletní 
studio Slezského divadla, kterým dosud 
prošlo více než šest stovek žáků. 
Jan Satorie st. – in memoriam
Narodil se 13. května 1887 v obci Hos-
tovlice. V době 1. světové války se při-
hlásil do čs. legií a účastnil se bojů proti 
rakousko-uherské armádě. Po válce pak 
bojoval proti maďarským jednotkám na 
Slovensku. Ve 30. letech působil jako 
velitel pěšího pluku v Opavě a poté se 
stal velitelem nového útvaru nedaleko 
Hlučína. V době 2. světové války se 
zapojil do odbojové organizace Obrana 
národa.
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Opavské sběrné dvory, ve 
kterých mohou Opavané 

zdarma odevzdávat rozličný 
odpad, mění od konce září 
svou provozní dobu. Doba se 
prodloužila tak, aby lidé mohli 
odpad odevzdat i v pozdější 
době, než jak tomu bylo doposud.

Ve sběrných dvorech je možné ode-
vzdávat například elektroodpad včetně 
nefunkčních elektrozařízení, bioodpad, 
fotochemikálie, rozpouštědla, odpad 
barev či třeba starý nábytek a koberce. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o službu 
určenou pouze obyvatelům města Opavy, 
která je výrazně dotována z rozpočtu 
města, je nutno tuto skutečnost proká-
zat pracovníkovi sběrného místa. Sběrná 
místa nejsou určena pro odpad vznikající 
živnostníkům při podnikatelské činnosti.  

Ořezy stromů, dřevní odpady včetně 
nábytku (skříně, sedací soupravy apod.) 
a okenní rámy bez skla jsou přednostně 
shromažďovány na sběrném místě na 
ulici Přemyslovců (vedle domu č.p. 18, 

Jaktař). Na ulici Hálkova a Bílovecká lze 
odevzdávat pouze drobné kusy nábytku 
(max. 10 kg) a zároveň zde odevzdá-
vané ořezy ze stromů a keřů musí být 
kráceny na délku 1 m.

Sběrné dvory mění provozní dobu

SC
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Změna provozní doby 
ve sběrných dvorech od 
22. 9. 2008
Hálkova ul. v Kateřinkách
provozní doba: letní provoz – pon-
dělí až pátek od 11 do 17.30 hod., 
sobota od 8 do 11 hod.,  zimní 
provoz – středa od 11 do 17.30 
hod., sobota od 8 do 11 hod. 
Bílovecká ul. v Kylešovicích
provozní doba: letní provoz – pon-

dělí až pátek od 11 do 17.30 hod., 
sobota od 8 do 11 hod., zimní pro-
voz – úterý od 11 do 17.30 hod., 
sobota od 8 do 11 hod.
ul. Přemyslovců v Jaktaři
provozní doba: letní provoz – pon-
dělí až pátek od 11 do 17.30 hod., 
sobota od 8 do 11 hod., zimní pro-
voz – čtvrtek od 11 do 17.30 hod., 
sobota od 8 do 11 hod.

(letní provoz je v období od 15. 3. 
do 15. 11.)

Pro všechny milovníky halušek, 
brynzy a jiných slovenských 

specialit a také pro ty, kteří by 
je rádi poznali a ochutnali, se 
chystá v Opavě ve dnech od 20. 
do 24. října Týden slovenské 
kuchyně. Akci pořádá Vyšší 
odborná a Hotelová škola v Opavě 
a Hotelová škola v Liptovském 
Mikuláši ve spolupráci se 
statutárním městem Opava. 

Opava a Liptovský Mikuláš jsou partner-
skými městy a akce navazuje na užší 
přátelství obou hotelových škol. Opava 
se loni prezentovala v Mikuláši na Týdnu 
opavské kuchyně. Opavští mimo jiné 
podávali plněné vepřové koleno, slezskou 
zelňačku, opavskou cibulačku nebo hou-
báky z Pradědu a další. „Letos tedy nao-
pak navštíví Opavu kuchaři a žáci ze slo-
venského Liptovského Mikuláše, aby 
připravili ve spolupráci s žáky opavské 

hotelové školy svá národní jídla,” uvedla 
Veronika Dubová z opavské hotelové 
školy.

Slovenské speciality budou veřejnosti 
nabízeny spolu se standardní nabídkou 
jídel v jídelně Zelený jelen na náměstí 
Svobody. Denně bude možno ochutnat až 
5 jídel slovenské kuchyně. Také ve školní 
restauraci Vesna na Tyršově bude jedno 
ze dvou nabízených jídel slovenské.

Týden slovenské kuchyně v Opavě

Grand Prix Pepa už potřicáté. Tři-
cátý ročník renomovaného meziná-
rodního kulturistického klání pro-
běhne opět ve Slezském divadle. 
Soutěž ve sportovní a klasické kultu-
ristice mužů a v body fitness žen je 
naplánována na 18. října. Semifinále 
začíná ve 13 hodin, finále pak v 17 
hodin. Soutěž bude obohacena dopro-
vodným programem, a to jak v diva-
dle, tak i na Horním náměstí.
IVAX a Model podpořili SFC. Dvě 

významné společnosti opavského 
regionu pomohly opavskému fotba-
lovému klubu SFC. Každá ze společ-
ností věnovala finanční dar na výrobu 
jedné kompletní barevné sady fot-
balových dresů. Každá sada oblékne 
hráče všech 13 mládežnických týmů, 
od fotbalové přípravky až po dorost; 
dohromady je to celkem 28 souprav, 
což představuje 504 ks dresů. 
Moravská veteraniáda. TJ Sokol 
Opava pořádá 11. října od 11 hod. 

na Tyršově stadionu Moravskou vete-
raniádu. Soutěžit budou muži i ženy 
v těchto disciplínách – běh 60 m, 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 
3 000 m, 3 000 m chůze, dálka, troj-
skok, výška, koule, kladivo, disk, 
oštěp, tyč. Přihlášky k závodům se 
přijímají buď osobně v den závodů 
v závodní kanceláři od 9.30 do 11 
hodin, nebo předem poštou, telefo-
nicky (553 615 733, 603 772 444) či 
e-mailem (sokolopava@tiscali.cz).
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Radnice porovnala a ohodn
Jakou úroveň mají opavské školy a jak přistupují k dětem? Hned na úvod jedna důležitá dobrá zpráva. 
V rámci celostátního srovnávacího žebříčku jsou všechny školy, až na jednu, v horní polovině tabulky. 
Žádná z nich tedy není špatná. Jediná výjimka je způsobena skutečností, že se škola pečlivě a rozsáhle 
věnuje dětem s poruchami učení.

Opavská radnice sleduje 
kvalitu místních základních 

škol už třetím rokem. Školy 
porovnává podle čtyř kritérií: 
úspěšnosti dětí u přijímaček, 
znalostí dětí v 5. a 9. třídách, 
prezentace škol na soutěžích 
a informativně i podle schopnosti 
škol efektivně hospodařit.

Hodnocení škol se stalo ve světě za 
posledních dvacet let důležitou oblastí 
výzkumu i praxe a mělo by vést ke 
zkvalitňování vzdělávacího procesu 
i zvýšení odpovědnosti za vynaložené 
finanční prostředky. „Zodpovědnost 
škol vůči veřejnosti je hlavním smys-
lem externího hodnocení,” konstatuje 

vedoucí školského odboru Jaroslava 
Gebauerová.

Podle výše uvedených kritérií byly 
základní školy s 1.–9. roč. zřizované 
statutárním městem Opava hodno-
ceny za školní roky 2005/06, 2006/07 
a 2007/08. Srovnávání jednotlivých 
škol se týkalo prvních tří výše zmíně-
ných oblastí. „Hodnocení čtvrté sledo-
vané oblasti (efektivita čerpání pro-
vozních prostředků) nebylo do statistik 
zahrnuto, neboť pro objektivní zhodno-
cení výsledků by kontrola musela pro-
běhnout v daném školním roce na všech 
školách. Tato podmínka však splněna 
nebyla,” upozornila Jaroslava Gebaue-
rová.

Po vyhodnocení úspěšnosti škol podle 
stanovených kritérií došlo v uplynu-
lém tříletém období k sestavení určitého 
„žebříčku” kvality. Ten na počátku sloužil 
k základní orientaci zřizovatele – města. 
„Je zřejmé, že míra objektivity hodno-
cení se úměrně zvyšuje s délkou syste-
matického posuzování práce školy. Při 
externím hodnocení jsou metody, formy 
a kritéria stanoveny zadavatelem hod-
nocení zvnějšku, přičemž výhodou je, 
že si hodnotitel udržuje potřebný nad-
hled nad dílčími problémy. Nevýhodou 
ovšem je, že externí hodnocení nemusí 
proniknout k samému jádru problému, 
a tím nepostihne všechny příčiny zjiště-
ných jevů. Nesmí se tedy provádět nára-
zově a základem musí být posuzování 
dlouhodobého vývoje školy,” varuje před 
zjednodušováním informací ze žebříčku 
Jaroslava Gebauerová. 

Město Opava spravuje v současné době 
10 úplných základních škol. „Je nutno 
poznamenat, že podle hodnocení Českou 
školní inspekcí a rovněž podle výsledků 
testování žáků, které realizují renomo-
vané firmy SCIO a KALIBRO, byly všechny 
opavské ZŠ hodnoceny nad celorepubliko-
vým průměrem, s výjimkou jediné školy, 
kde jsou v šesti postupných ročnících zří-
zeny speciální třídy pro žáky s vývojovými 
poruchami učení (ZŠ Riegrova),” uvádí 
o celkové úrovni opavských škol vedoucí 
odboru školství. Znamená to, že až na 
již zmíněnou výjimku jsou opavské školy 
podle metodiky celostátního žebříčku buď 
lehce, nebo velmi nadprůměrné. 

Číslo 9 | říjen 2008
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Desítky opavských 
prvňáčků, které 

radnice, Středisko 
volného času, 

městská policie, 
Slezské divadlo či 
Slezská univerzita 

letos slavnostně 
přivítaly na Hor-

ním náměstí.

Foto: Jan Šindler

Co hodnotí město u svých škol
• Úspěšnost školy v přijímacím řízení (úspěšnost absolventů ZŠ) – hod-

nocení pomocí procentuálního vyčíslení umístění absolventů (největší váha: 
počet žáků přijatých do maturitních oborů).

• Testování žáků základních škol v 5. tř. a 9. tř. (srovnání podle procenta 
úspěšnosti v matematice, českém jazyce a v obecně studijních předpokla-
dech – OSP). Pozn.: OSP jsou obecné dovednosti a schopnosti žáka – tes-
tují se skutečné schopnosti, které přímo souvisejí s předpoklady žáka uspět 
ve studiu, nikoliv to, jak dobrého měl učitele nebo jak velkou má schopnost 
memorovat izolovaná data.

• Prezentace školy v soutěžích (předmětových, uměleckých, sportovních, 
ostatních) – váha podle typu kol (mezinárodní, celorepublikové, krajské, 
oblastní).

• Efektivita čerpání provozních prostředků – analýza čerpání provozních 
prostředků, základem jsou protokoly z kontrol realizovaných odborem kont-
roly v daném školním roce.
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Je důležité si říct, že žádný žebříček 
nemůže důkladně popsat a vystihnout 
kvalitu školy. Žebříčky používají pouze 
jednoznačně měřitelná kritéria a více 
či méně musí pomíjet faktory, které se 
dají změřit jen obtížně. Například v žeb-
říčku zaměřeném na výkonnost budou 
školy, které systémově pomáhají hen-
dikepovaným dětem, v nevýhodě. Při-
tom však mohou těmto dětem nabíd-
nout větší vzdělávací pokrok, než jaký 
by udělaly na škole běžné. Na druhou 
stranu ale žebříček může ukázat, jak si 
mezi sebou vedou školy se srovnatel-
ným zázemím a způsobem výuky, jak 
se která škola orientuje na mimoškolní 
činnost a soutěže apod.

„Hodnocení zřizovatele nemůže v pl-
ném rozsahu zohlednit jednotlivé pod-
mínky vzdělávání ve školách, např. slo-
žení žactva (rozšířená výuka na 8 ZŠ, 
náprava vývojových poruch učení na 1 
ZŠ) nebo míru kvality pedagogického 
sboru. Důležité však je, že při srovná-
vání škol jsou rozdíly v hodnocení mini-
mální, tedy „dobrá škola” je nejenom 
první, ale také poslední z těch, které 
jsou uvedeny ve srovnávací tabulce,” 
konstatuje Jaroslava Gebauerová.

„Je nutno varovat před formálním vní-
máním výsledků hodnocení. Tabulka je 
pouze dílčí informací přicházející jako 
signál zřizovatele k veřejnosti. Hodnotí, 

jaká byla úspěšnost škol pouze v ně-
kolika málo oblastech působení dané 
školy, nemůže být však absolutním 
měřítkem kvality školy. Kvalitu oblasti 
vzdělávání nelze měřit pouze statis-
ticky či prostřednictvím předepsaných 
norem, nýbrž prostřednictvím dlouho-
dobého srovnávání. Nelze tedy srovná-
vat jen výstupy, ale především procesy 
– k tomu ovšem zřizovatel nevládne 
patřičnými nástroji. Pokud by měl pro 
srovnání škol dostatek zřetelných infor-
mací získaných zejména při činnosti 
České školní inspekce, nemusel by vyu-
žívat práva na hodnocení škol ve smyslu 
školského zákona,” vysvětluje Jaroslava 
Gebauerová.

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM OPAVA V OBDOBÍ 2006 AŽ 2008

Základní škola
Celkové 
pořadí 
2006

Celkové 
pořadí 
2007

Celkové 
pořadí 
2008

Součet 
umístění 
2006–08

Celkové 
pořadí 

2006–08
  1. Otická 18 1. 1. 1. 3 1.
  2. B. Němcové 2 2. 4. 4. 10 2.–3.
  3. E. Beneše 2 4. 3. 3. 10 2.–3.
  4. Englišova 82 3. 2. 6. 11 4.
  5. Vrchní 19 7. 5. 2. 14 5.
  6. Opava-Kylešovice 6. 7. 5. 18 6.–7.
  7. Ochranova 6 5. 6. 7. 18 6.–7.
  8. Šrámkova 4 10. 8. 8. 26 8.
  9. Mařádkova 15 8. 10. 9. 27 9.
10. Riegrova 13 9. 9. 10. 28 10.

TESTOVÁNÍ OPAVSKÝCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 
2007/2008

Základní škola
Testování žáků

9. třídy Cermat 5. třídy Scio
  1. B. Němcové 2 6. 5.
  2. E. Beneše 2 2. 6.
  3. Englišova 82 3. 2.
  4. Opava-Kylešovice 4.–5. 7.
  5. Mařádkova 15 8.–9. 10.
  6. Ochranova 6 8.–9. 4.
  7. Otická 18 1. 1.
  8. Riegrova 13 10. 9.
  9. Šrámkova 4 7. 8.
10. Vrchní 19 4.–5. 3.

Proč a jak se 
školy hodnotí
Základní pozici hodnocení škol v ČR 
vymezuje školský zákon. Z pohledu 
legislativní historie v českém škol-
ství je zde zcela nově definován způ-
sob, jakým má být prováděno hodno-
cení škol. Kromě vlastního hodnocení 
školy a hodnocení Českou školní 
inspekcí může školu hodnotit i zři-
zovatel (tedy např. město Opava) 
podle kritérií, která předem zve-
řejní. Školský zákon totiž ukládá zři-
zovateli povinnost dbát o soulad roz-
voje vzdělávání a školských služeb se 
zájmy občanů a obce.
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PLÁN MĚSTA

Bydlení na sídlišti 
v Kateřinkách. To je hlavní 

téma dalšího rozsáhlého 
a komplexního Integrovaného 
plánu rozvoje města, kterým 
se bude město zabývat v druhé 
polovině tohoto roku. Cílem plánu 
je zlepšit veřejná prostranství 
a regenerovat bytové domy.

Jak jsme již informovali, v letošním roce 
jsou pro Opavu zpracovávány dva inte-
grované plány rozvoje. První, Integro-
vaný plán rozvoje města na téma Přitaž-
livé město, byl již v červenci schválen 
zastupitelstvem a odevzdán k hodno-
cení. Hodnocení nyní probíhá.

„Až do konce roku se budeme zabývat 
tvorbou Integrovaného plánu rozvoje 
města na téma Bydlení na sídlišti v Ka-
teřinkách,” říká vedoucí oddělení rozvoje 

města Petr Šnejdar. „Sídliště Kateřinky 
bylo vybráno na základě socio-ekono-
mické analýzy. Analýza potvrdila, že jde 
o území města, které potřebuje kom-
plexnější investice do rozvoje a záro-
veň splňuje podmínky pro získání pří-
padné dotace ze Strukturálních fondů 
EU, v tomto případě Integrovaného ope-
račního programu,” vysvětlil Šnejdar.

Integrovaný plán je komplexním doku-
mentem. Dokument popíše stav území, 
jeho problémy a nabídne projekty, 
jejichž cílem bude napravit nepříznivý 
stav. Integrovaný plán bude realizován 
v letech 2009 až 2015 a bude zaměřen 
na dvě oblasti: revitalizace veřejných 
prostranství a regenerace bytových 
domů (informace najdete dole v rámeč-
cích). 

„Celkový finanční rámec integrovaného 

plánu bude činit přibližně 200 až 250 
mil. Kč. Tento plán pak bude odevzdán 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
které jej zhodnotí a rozhodne o jeho pří-
padném financování,” uvedl Marek Bum-
bálek z oddělení rozvoje města. „Pokud 
budeme úspěšní v konkurenci dalších 
dvaceti měst s více jak 50 tisíci obyva-
teli, budeme podle plánu vybírat pro-
jekty pro realizaci. Zejména u regene-
race bytových domů budeme vyzývat 
jejich vlastníky k předložení konkrétních 
projektů,” upozorňuje Petr Šnejdar.

V současné době již začala příprava 
integrovaného plánu za spolupráce se 
dvěma pracovními skupinami. První pra-
covní skupina se zaměřuje na veřejná 
prostranství a je složena ze zástupců 
města a dalších veřejných institucí. 
Druhá pracovní skupina je složena ze 
zástupců vlastníků domů v Kateřinkách 
a zabývá se regenerací bytových domů. 

Integrovaný plán pro bydlení bude pro-
jednávat zastupitelstvo v prosinci 2008. 
Do konce roku bude odevzdán na minis-
terstvo. „U podobných koncepčních 
dokumentů máme ve zvyku je předsta-
vovat na veřejných prezentacích a po-
čítáme s tím samozřejmě i v tomto pří-
padě,” konstatuje Petr Šnejdar.

Bližší podrobnosti k integrovanému 
plánu naleznete na internetové adrese 
http://www.opava-city.cz/iprm/.

Město zpracovává plán,
jak zlepšit sídliště v Kateřinkách

Jaké projekty budou podporovány 
v případě revitalizace veřejných 
prostranství?
• úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či 

výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných 
travnatých ploch

• parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského 
mobiliáře (lavičky apod.)

• výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, 
např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, 
pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřej-
ných prostranství, vybudování protihlukových stěn

• výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruk-
tury, např. protipovodňová opatření, odstranění vrchního 
elektrického vedení a jeho nahrazení kabelovým vede-
ním, sanace a doplnění veřejného osvětlení

• budování či modernizace nekomerčních volně přístup-
ných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dět-
ských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití

• další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních 
celků (např. kamerový systém, čekárny, zastávky MHD 
atd.)

Jaké projekty budou podporovány 
v případě regenerace bytových 
domů?
• financovány budou opravy, rekonstrukce a moderni-

zace bytových domů, které mohou zahrnout zejména: 
zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybra-
ných vnitřních konstrukcí, např. fasády, výměna oken 
a dveří ve fasádě

• práce na bytovém domě prováděné k odstranění sta-
tických poruch nosných konstrukcí a opravy kon-
strukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. 
střechy

• sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby

• opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, 
např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů 
tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, 
výtahů

• výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábra-
dlí

• zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích 
nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve 
vlastnictví obce nebo neziskových subjektů.





JAK SE ŽIJEOSOBNOST
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Je šest hodin večer, prokřehlý zářijový den. Na antukovém kurtu bojuje černovlasá dívka s o tři roky 
starším klukem. Hrají tréninkový set. Nepříjemné podmínky zvládá lépe dívka. Nevadí jí zima ani 
postupující šero.

Pernilla Mendesová je nejnadějnější opavskou tenistkou. Čtrnáctiletá opavská rodačka s českými a an-
golskými kořeny, která dlouhou dobu pobývala v Portugalsku, letos kraluje ve své kategorii republi-
kovému tenisovému žebříčku. Získala čtyři republikové mistrovské tituly, a v evropských tabulkách jí 
patří sedmé místo.

Jméno Pernilla dostala po rodinné přítelkyni ze Švédska. Narodila se v Opavě, ale brzy se s rodiči pře-
stěhovala do Portugalska. Její táta zde má příbuzné a dobré zázemí. Máma, aktivní lyžařka, neměla 
pro lyžování v Portugalsku zrovna výborné podmínky a věnovala se tak spíše své velké rekreační zálibě 
– tenisu. A po raketě velmi brzy sáhla i Pernilla. 

„Začala jsem už ve třech letech. Hrála jsem se starším bráchou nebo mamkou,” říká Pernilla. „Podle 
mě je lepší, když se začíná dříve, člověk se toho víc naučí,” dodává. První turnaj vyhrála v osmi letech, 
a to přesto, že se jej účastnily i starší soupeřky. S tím, jak tenisově rostla, se ale ukázalo, že v portu-
galských podmínkách dosáhla výkonnostního stropu. Portugalci brali tenis s lehkým nadhledem a re-
kreačněji, než jak je tomu třeba v Česku. A tak se rodiče nakonec rozhodli vrátit do střední Evropy.

„Docela jsem se těšila. Chtěla jsem vědět, jaké to tady je. Předtím jsem sem jezdila jen na prázd-
niny k dědečkovi a babičce. A nezklamalo mě to,” vypráví o stěhování. Má dobré jazykové znalosti: 
zvládá češtinu, portugalštinu a angličtinu a orientuje se ve francouzštině a španělštině. S přechodem na 
Základní školu Edvarda Beneše neměla výrazné potíže. „Ve škole mi vycházejí hodně vstříc, takže stu-
duji a můžu i sportovat. Jsou tam moc příjemní lidé, a když jsem přišla do 6. třídy, tak mě dobře přijali,” 
říká. Mimochodem, pokud jde o známky, tak je Pernilla premiantka: na vysvědčení měla samé jedničky.

S Opavou je také spokojena. „Opava se mi jako město líbí, je to krásné město. Například vůbec se to 
nedá srovnat s Přerovem,” podotýká.

Nové tenisové zázemí našla v TK Witzemann Opava. Dále trénovala s bratrem a mámou, ale ujal se jí 
také známý trenér Zdeněk Komrska. „Brácha je o tři roky starší. Sice už nehraje turnaje, ale je pořád 
dobrý,” poznamenává. Výkonnostně stoupala nahoru a po roce se dostala do přerovského oddílu, který 
je společně s prostějovským nejlepší v mládežnické kategorii. Dvakrát týdně teď trénuje v Přerově, 
další dny v Opavě. V Přerově hraje s dorostenkami i ženami, takže se má od koho učit. Mimo jiné se 
tam potkává s další úspěšnou Opavankou – Zuzanou Ondráškovou. Na zápasy či tréninky ji vozí máma 
nebo děda, známý opavský lyžař Břetislav Maryška.

Jako česká reprezentantka se už letos účastnila turnajů, například ve Francii, Holandsku či Itálii. V čes-
kém týmu má vedoucí roli. „Je to přirozený lídr týmu a třebaže je tichá, holky ji respektují,” řekl o ní 
v časopise Tenis kapitán českých juniorek Luboš Štych.

Mezi nejlepší sportovní zážitky patří mistrovské úspěchy. Letos ve dvouhře v hale i na otevřených 
dvorcích, ve čtyřhře a v družstvech na otevřených dvorcích. Také získala dva evropské bronzy: na zim-
ním mistrovství družstev v halách a ve čtyřhře na otevřených dvorcích. Jedenkrát vyhrála evropský 
turnaj a dvakrát bojovala ve finále.

Mezi ty nejhorší patří loňská prohra v semifinále na letním šampionátu ČR a letošní prohra na čtvrt-
finále ME v Plzni, kde ji od medaile dělily dva míčky. Ve sportovním tisku se také hodně psalo o jejím 
finálovém souboji na Wilson Cupu s Ruskou Putincevovou. Po prvním setu Mendesová vedla. Ruska, 
která je v současnosti evropskou dvojkou, se rozhodla zvrátit vývoj utkání velmi nesportovním způso-
bem. Ze dvou metrů tvrdě napálila míček do hrudníku Pernilly. „Pernilla se zkroutila bolestí, nevzdala, 
ale v dalším průběhu měla problémy s podáním, při bekhendu křivila tvář bolestí,” popsal situaci časo-
pis Tenis. Ruska, jejíž chování je obecně velmi kritizované, se po ráně jen ušklíbla. „Ale je to už pryč, 
nemyslím na to,” říká s odstupem Pernilla.

Mezi své sportovní vzory řadí sestry Wiliamsovy a Jankovičovou. „Líbí se mi jejich chování, způsob 
hraní na kurtu a jejich bojovnost,” vyjmenovává. Její oblíbený tenista je Roger Federer. 

Raději než antuku má rychlý povrch. Svůj způsob hry popisuje jako útočnější, od základní čáry. Má 
jistý forhend, silný a přesný. Snaží se dobře připravit výměnu a pak ji zkusí ukončit na síti. Zapracovat 
by chtěla ještě na servise a voleji.

Příští rok bude pro Pernillu Mendesovou velmi těžký. Přestupuje do vyšší věkové kategorie, čeká ji 
ostrý střet se staršími hráčkami. Ve světovém žebříčku je téměř 2000 dívek, Pernilla by se v prvním 
roce chtěla dostat do 100. místa. Přechod bere jako výzvu. „Je to trochu psychický tlak, ale mně to 
nevadí, já jsem ráda, že si zahraju s dobrýma holkama.” 

Foto: Jan Šindler, archiv Pernilly Mendesové, Jiří Vojzyla (vpravo dole)

•••••••

Pernilla Mendesová
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Bezručova Opava 
úspěšně završila 
další ročník
Největší městský kulturní festi-
val má za sebou další ročník. Bez-
ručova Opava byla tentokráte věno-
vána mýtům a legendám. Koncerty, 
divadelní hry, přednášky a výstavy 
lákaly stovky různých návštěvníků 
po celé září. Mezi nejnavštěvova-
nější akce patřily koncerty českých 
bigbítových legend: Vladimíra Mišíka 
a jeho ETC a Blue Effectu s Radimem 
Hladíkem (oba na fotografii). Celkem 
nabídl festival více než padesát růz-
norodých akcí.

Již počtvrté se mohou děti, 
mládež do 15 let a kolektivy 

zúčastnit městské soutěže 
O nejkrásnější vánoční ozdobu. 
Nejhezčí ozdoby budou zavěšeny 
na vánoční strom na Dolním 
náměstí. 

Zúčastnit se mohou jednotlivci i sku-
piny. Soutěž je opět rozdělena do tří 
kategorií: mateřské školy, ZŠ – 1. stu-
peň, ZŠ – 2. stupeň. Jednotlivci mohou 
odevzdat pouze jednu ozdobu, avšak 
kolektivy kolekci nejméně 10 ozdob 
(ze stejného materiálu či se stejným 
motivem). Ozdoba musí splňovat tyto 

parametry: musí být vytvořena z ja-
kéhokoliv materiálu, který odolá pově-
trnostním vlivům po dobu 1 měsíce 
(sníh, déšť), např. přírodní materi-
ály (sláma, sušené plody, šišky atd.), 
textil, speciálně upravený papír; veli-
kost musí být v rozmezí 30–50 cm; bez 
světla a potřeby elektrického zdroje; 
musí být opatřena háčky nebo šňůr-
kami na zavěšení; nesmí být příliš 
těžká, aby byl strom schopný ji unést. 
Ze soutěže budou vyloučeny ty ozdoby, 
které viditelně nebyly vytvořeny dětmi. 

Své výtvory doručte nejpozději do 
14. listopadu na adresu Magistrát města 

Opavy, odbor kancelář primátora, Horní 
náměstí 47, 746 26 Opava. Součástí 
vyrobené ozdoby musí být kontakt na 
autora: jméno, věk, adresa, telefonní 
číslo. Kolektivy musí napsat nejen školu, 
ale i třídu, která ozdoby vytvořila, a také 
počet dětí, jež se na výrobě podílely. 

Ozdoby bude opět vyhodnocovat porota 
složená ze zástupců města. Tak jako 
v předchozích ročnících soutěže, čekají 
na vítěze jednotlivých kategorií malé 
dárky. Slavnostní vyhlášení vítězů 
a předání dárků proběhne v rámci pro-
gramu vánočních trhů. Datum i čas 
bude upřesněn v prosincové Hlásce.

Děti, ozdobte si městský vánoční strom

Cestoval Šimánek bude vyprávět o cestách

po Havajských ostrovech
Ráno sjet na lyžích čtyři 

tisíce metrů vysokou sopku 
a odpoledne už se koupat 
ve vlnách Tichého oceánu. 
To je jeden ze zážitků, který 
nabízí Havajské ostrovy. Šest 

Havajských ostrovů důkladně 
prošlapal, projel na kole, 
na koni a proplul na kajaku 
cestovatel Leoš Šimánek se svou 
rodinou. O cestovatelské zážitky 
a fotografie se podělí na říjnové 

panoramatické 
diashow. Akce 
je naplánována 
na 13. října 
a začíná v 19 
hodin v kině 
Mír.

Zatímco minulý 
rok vyprávěl 
Šimánek o ži-
votě v zimomřivé 
kanadské pustině, 
letos se věnuje 

zemi palem, modré a zelené vody 
a různobarevných pláží. Více než šede-
sátiletý zkušený cestovatel společně 
s manželkou a dvěma dětmi putoval 
podél havajského pobřeží, kolem přík-
rých hor, přes hustou vegetaci podél 
řek a vodopádů. Na kolech sjížděli lávo-
vými poli z jedné z tamějších sopek, na 
kajacích se plavili k obelisku kapitána 
Cooka. O putování po ostrovech napsal 
Šimánek výpravnou knihu.

Leoš Šimánek, jehož někteří pří-
buzní jsou spjati s Opavou, pracoval až 
do poloviny sedmdesátých let minu-
lého století jako stavební inženýr. Od 
roku 1975 se věnuje cestování, psaní 
a fotografování. Vydal už mimo jiné 
knihy o cestách po Rusku, po Novém 
Zélandě, Tichomoří a další.

Rodina cestovatele 
Leoše Šimánka 

kempující na jed-
nom z Havajských 

ostrovů.

Foto: Leoš 
Šimánek
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Od 11. do 25. října se město 
Opava opět stane varhanní 

metropolí nejen naší republiky, 
ale snad i střední Evropy. Zdejší 
mezinárodní varhanní soutěž, 
která jednou za dva roky vítá 
hudební talenty z mnoha zemí 
Evropy, vstupuje do svého 
16. ročníku. 

Festivalová tradice započala již v roce 
1978. Soutěž probíhá ve třech kategori-
ích a je otevřena mladým varhaníkům, 
a to jak amatérům, tak studentům, 
kteří se připravují na svou interpretační 
kariéru na konzervatořích a vysokých 
uměleckých školách. V letošním roce 
se soutěže zúčastní mladí lidé z České 
republiky, Polska, Slovenska, Rumun-
ska, Ruska a Maďarska. 

„Soutěžní výkony, které jsou samo-
zřejmě veřejně přístupné, můžete slyšet 
nejen v budově Knihovny Petra Bezruče, 
ale také v kostele sv. Ducha a v Konka-
tedrále Nanebevzetí Panny Marie. Pro 
milovníky varhanní hudby jsou v rámci 
soutěže také připraveny 3 mimořádné 
hudební akce,” konstatuje dramaturg 
městských kulturních akcí Petr Rotrekl. 

V pondělí 13. října v 19 hodin se usku-
teční koncert nesoucí titul – Pocta Petru 
Ebenovi – a představí se na něm vyni-
kající pěvecké těleso Schola Grego-
riana Pragensis s uměleckým vedou-

cím Davidem Ebenem a varhaník Tomáš 
Thon. Ve středu 22. října v 19 hodin 
zahraje na svém varhanním koncertu 
předseda poroty III. kategorie Halgeir 
Schiager kromě díla Petra Ebena také 
norské skladatele. V sobotu 25. října 
v 19 hodin si můžete poslechnout 
vítěze všech tří kategorií soutěže a být 
svědky slavnostního ocenění těch nej-
lepších. Všechny tři koncerty se usku-
teční v Konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie a na závěrečný koncert soutěže je 
vstup volný. 

Ve dvou porotách, které budou hodno-
tit výkony cekem 63 mladých varha-
níků, jsou zastoupeni významní odbor-
níci, pedagogové a interpreti z České 

republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, 
Itálie, Německa a Norska. Předsedou 
poroty pro I. a II. kategorii je Petr Raj-
noha a pro III. kategorii Halgeir Schia-
ger z Norska. 

Pořadatelem soutěže je statutární 
město Opava za spoluúčasti Minis-
terstva kultury České republiky, Cír-
kevní konzervatoře v Opavě a Nadace 
Český hudební fond. Záštitu nad sou-
těží převzali hejtman Moravskoslez-
ského kraje Evžen Tošenovský a pri-
mátor města Opavy Zbyněk Stanjura. 
„Zveme vás srdečně na maraton var-
hanní hudby, která bude v podzimní 
Opavě znít více než patnáct dní,” uza-
vírá Petr Rotrekl.

Opava hostí mezinárodní varhanní soutěž

Opavská činohra má novou 
šéfku. Od září má Slezské divadlo 
novou šéfku činohry. Stala se jí dra-
maturgyně Blanka Fišerová. Před-
chozí šéf činohry Zdeněk Černín v di-
vadle zůstává jako režisér. V sezoně 
2008/2009 bude kromě první insce-
nace projektu Shake´N´Spear, která 
měla premiéru 7. září, režírovat 
poslední premiéru sezony – Bouři. 

Blanka Fišerová prozatím zůstává 
i dramaturgyní souboru.
Velká výstava archeologic-
kých vykopávek na Opavsku. 
Až do konce října můžete navští-
vit v prostorách Obecního domu 
(bývalá budova Komerční banky na 
Ostrožné) výstavu, která se věnuje 
archeologickým výzkumům Opavy 
a okolí za posledních deset let. Ve 

všední dny bude otevřeno od 10–17 
hodin, o víkendech od 10–15 hodin.
Výstava Slezský porcelán. Až do 
konce října hostí Slezské zemské 
muzeum výstavu o Slezském porce-
lánu v letech 1820–1945. Výstava 
nabízí pohled na práci slezských por-
celánek, které se ve své době snažily 
konkurovat zavedeným porcelánkám 
v Míšni či Berlíně.

K
R

Á
T

C
E

Arnsinn Tobiassen 
z Norska, nejlepší 
varhaník mezi-
národní soutěže 
v roce 2006, který 
bude mít letos sa-
mostatný koncert.

Foto: archiv 
festivalu

Svatováclavský hudební 
festival je jednou 

z nejvýznamnějších kulturně-
společenských událostí 
Moravskoslezského kraje. 
Opava si tradičně vybírá 
nejvýznamnější a nejnáročnější 
umělecké projekty festivalu. 
Tentokrát to bude Missa votiva 
Jana Dismase Zelenky.

Festival je termínově ohraničen 
významnými dny české státnosti: 
začíná každoročně 28. září (sv. Václav) 
a končí 28. října (Den vzniku samostat-
ného československého státu). Hlavním 

posláním festivalu je soustavná prezen-
tace duchovní hudby především v sak-
rálních prostorách. Také pro letošní roč-
ník je připraveno 33 koncertů, které 
zavítají do 21 měst a obcí našeho kraje. 

„Po Bachových Matoušových pašijích 
v loňském roce a Mozartovu Requiem 
v roce 2006 se opět setkáme s veledí-
lem duchovní hudební literatury,” říká 
dramaturg městských kulturních akcí 
Petr Rotrekl. V pátek 17. října v 19 ho-
din zazní v kostele sv. Václava Missa 
votiva Jana Dismase Zelenky v podání 
Collegia 1704, Collegia Vocale 1704 
a sólistů Hany Blažíkové, Stanislavy 

Mihalcové, Markéty Cukrové, Tomáše 
Krále a Lisandra Abadie pod vede-
ním dirigenta Václava Lukse. Pro Mar-
kétu Cukrovou to bude už třetí hudební 
návrat do kostela sv. Václava.

Skladatel Jan Dismas Zelenka je jed-
nou z nejzáhadnějších postav dějin 
hudby. Přestože prožil podstatnou část 
svého života v jednom z nejzářivějších 
evropských hudebních center – v Dráž-
ďanech, víme jen velmi málo o jeho 
životě. Jeho hudba, která k nám dnes 
promlouvá, je však nesmírně emotivní 
a originální a stále nás udivuje svým 
nadhledem a tvůrčí odvahou.

Svatováclavský hudební festival popáté v Opavě
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� Renovace dveří
 a schodišť
� Nové kuchyně
 a vestavěné skříně
 na míru
� Pokládka podlah
� Jedinečné
 stropní podhledy

TELEFONUJTE ZDARMA 800 800 040

Opava, Masarykova 39 (naproti hlavní pošty)
Tel.: 553 716 153, 774 242 618

www.portas-ostrava.cz

Jednička na renovace v Evropě
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REALIKA - REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

tel./fax: 553 653 854, 731 282 658, e-mail: info@rkrealika, www.rkrealika.cz

ČLEN EVROPSKÉHO KLUBU 
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Dolní náměstí č. 25, 746 01 Opava
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SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 10. 17.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. Akce magistrátu ke 

světovému dni seniorů. OP
  3. 10. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
  5. 10. 19.00 TESTOSTERON mimo – Č
  6. 10. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P
  7. 10. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 5 – Č
  9. 10.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA. 
 10.30 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA. 

Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava. školy – P
10. 10. 19.00  STRAKONICKÝ DUDÁK stará sk. 3 – Č
11. 10. 10.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. D – O
12. 10. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU. Premiéra. sk. P – O
14. 10. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU.  sk. 1 – O
15. 10. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK stará sk. 2 – Č
16. 10. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK stará sk. 6 – Č
17. 10. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. 4 – O 
19. 10. 17.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP
20. 10. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. M – Č
21. 10. 18.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. O – Č
22. 10. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. H – Č
23. 10. 19.00 MY FAIR LADY stará sk. 9 – M
25. 10. 19.00 MY FAIR LADY stará sk. 7 – M
26. 10. 17.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU mimo – O
29. 10. 19.00 MRCHY ANEB ŘEKNI PRAVDU O SVÉ 

LÁSCE. Krimikomedie, hostuje Intimní 
divadlo Bláhové Dáši. 
Účinkují: D. Bláhová, N. Divíšková, 
D. Batulková a L. Skopalová. mimo – K

30. 10. 18.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. S – Č
31. 10. 19.00 MY FAIR LADY stará sk. 4 – M

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
13. 10. 19.00 MUSICA ANTICA MODERNA – POCTA PETRU 

EBENOVI. Účinkují: Schola Gregoriana Pragen-
sis (umělecký vedoucí David Eben), Tomáš Thon 
– varhany. Koncert v rámci 16. ročníku Mezi-
národní varhanní soutěže Petra Ebena – Sou-
těže mladých varhaníků. Pořádá statutární město 
Opava. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

17. 10. 19.00 SVATOVÁCLAVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI. 
Program: Jan Dismas Zelenka – Missa votiva e 
moll ZWV 18. Účinkují: Collegium 1704, Colle-
gium Vocale 1704, dirigent Václav Luks, sólisté: 
H. Blažíková, S. Michalcová – soprán, M. Cukrová 
– alt, T. Král, L. Abadie – bas. Pořádá statutární 
město Opava a Svatováclavský hudební festi-
val, o.s. Info: www.shf.cz. Kostel sv. Václava.

22. 10. 19.00 KOUZELNÝ SVĚT VARHAN. Koncert v rámci 16. 
ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena 
– Soutěže mladých varhaníků. Účinkuje před-
seda poroty Halgeir Schiager (Norsko). V pro-
gramu zazní díla A. Sandvolda, K. M. Karlsena 
a P. Ebena. II. abonentní koncert SMO a SUV 
Talent. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, katerina.gel-
narova@opava-city.cz, www.opava-city.cz/komunitni-planovani, 
nutné předem ohlásit účast
  1. 10.  9.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCI-

ÁLNÍMI PROBLÉMY. Magistrát města Opavy, 
Horní náměstí 69.

  2. 10.  9.00 PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PRO-
BLÉMY. Domov penzion pro důchodce, Rolnická 
24.

10. 10.  8.30 „MEDIÁLNÍ STRATEGIE PRO CHARITATIVNÍ 
A NEZISKOVÉ ORGANIZACE”. Seminář – I. 
Mludek. Přízemní sál minoritského kláštera.

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstu-
penky: 20 Kč/os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy 
probíhají každých 20 minut, maximum na jednu prohlídku je 20 
osob.
  4. 10. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 29. 9. v MIC.
18. 10. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 13. 10. v MIC.

REFEKTÁŘ DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava
  8. 10. 19.00 NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU – z Ria přes Bolí-

vii a Peru na hranice Ekvádoru. Cestopisná před-
náška a promítání fotografií z devítiměsíční cesty 
J. Dominika po Jižní Americe.

15. 10. 19.00 NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU – Ekvádor a Kolum-
bie. Cestopisná přednáška a promítání fotografií 
z devítiměsíční cesty J. Dominika po Jižní Ame-
rice. 

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Pekařská 12, Opava
14. 10. 17.00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU PRIMÁTORA
15. 10. 18.00 BAROKNÍ ORATORIUM II TRIONFO DELLA 

CROCE, které zkomponoval G. C. Predieri. Účin-
kují studenti a absolventi Církevní konzervatoře 
Opava za doprovodu komorního orchestru Hof-
musici, pod vedením O. Macka. Předprodej Sluna 
nebo na místě.

29. 10. 19.00 KONCERT K 90. VÝROČÍ VZNIKU SAMO-
STATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. E. 
Dřízgová – Jirušová, Moravskoslezské komorní 
sdružení.

VÝSTAVY
ZNOVUOBJEVENÁ MINULOST. Výstava přibližuje výsledky 
záchranných archeologických výzkumů, které realizovalo archeo-
logické oddělení Národního památkového ústavu v Ostravě v le-
tech 1998 až 2007 na území města Opavy a na katastrech obcí 
v okrese Opava. Prostory Obecního domu, Ostrožná 46. Potrvá 
do 31. 10.
DESIGN, GRAFIKA, HRAČKA. Výstava prací studentů Střední 
školy průmyslové a umělecké k 15. výročí založení uměleckých 
oborů. Kostel sv. Václava. Zahájení 20.10. v 17 h. Potrvá do 5. 11.
JINDŘICH STANIA – KRAJINA OPAVSKA A KYTICE V PAS-
TELU. Galerie Librex, Ostrožná ul. Vernisáž 1. 10. v 16 h. Potrvá 
do 30. 10.
PODZIMNÍ A DUŠIČKOVÁ DEKORACE. Od 1. 10. do 31. 10. 
Kytkárna U Vojtěcha, Ostrožná 14 (naproti rybárny). 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1. 10. 17.00–18.00 ZAHÁJENÍ KURZU STEPU PRO ZAČÁ-

TEČNÍKY. Info: 553 712 821, pí Vajdová, 
estetika@svcopava.cz. SVČ Jaselská. 

  4. 10.  ŠKOLA BRUSLENÍ. Od října do pro-
since 2008, So v 8.30, Ne v 7.30 h. Info: 
774 181 560, p. Vajda. Zimní stadion 
Opava.

  4. 10.  9.00  ZAMYKÁNÍ VODY. Ve spolupráci s Klu-
bem vodáků SVMS Krnov. Splutí úseku 
Opava-Kravaře na plastových kánoích. 
Info: voda@svcopava.cz. Loděnice Měst-
ské sady.

  5., 12., 19., 26. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
   9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete
 15.00–17.00 jim přinést něco na zub (granule, 
  starý chleba, zrní, ovoce, zeleninu,...).
  5. 10. 10.00 SVČ BIDOLIDO SK8 OPEN. Skate-

boardové závody pro všechny katego-
rie, v 10 h. trénink, ve 12 h. závod. Info: 
724 756 276, prirodoveda@svcopava.
cz, p. Kaděrka. Skatepark města Opavy 
v Městských sadech.

  8. 10.–12. 11. KURZ KERAMIKY. Info: 553 712 821, 
 17.00–20.00 estetika@svcopava.cz, pí Montagová. SVČ 

Jaselská.
11. 10. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTO-

KRÁT S „P” A „D” bylo nebylo..., snad 
by se vám líbilo, projít s námi cestou krát-
kou s abecedou za pohádkou... Zábavné 
odpoledne pro rodiče s dětmi s draky 
i bez, start na zastávce MHD Městský 
hřbitov / v případě deště v SVČ Jaselská. 
Info: 553 712 821, estetika@svcopava.cz, 
pí Montagová.

14. 10. 17.30 KONKURZ DO TANEČNÍ SKUPINY 
TAKT. Info: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, pí Vajdová. SVČ Jaselská.
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29. 10.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ANEB „KAM ZMI-
ZELI POPELČINI HOLUBI”. Výlet na 
Bílou Holubici spojený s hledáním Popel-
činých holoubků. Přihlášky do 22. 10. na 
tel.: 553 712 821 nebo estetika@svco-
pava.cz, pí Montagová.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Středisko pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, 
předprodej vstupenek Sluna
  5. 10. 10.00 a 16.00 1x7 POHÁDEK. Veršované pohádky F. 

Hrubína pro nejmenší. LD.
12. 10. 10.00 a 16.00 NAŠEL SE MEDVĚD II. aneb Záhadný 

únos. Divadelní společnost CARPE DIEM 
Praha. Tentokrát s námi medvídek proces-
tuje Japonsko, Indii a Austrálii. Pro děti od 
4 let. LD.

17. 10. 18.00 DĚD VŠEVĚD. Představení účastníků let-
ního divadelního tábora. LD.

19. 10. 10.00 a 16.00 KRÁLÍCI Z KLOBOUKU. Divadlo Špíl-
berg Brno. Jevištní zpracování příběhů 
dvou králíků – Boba a Bobka v muzikálové 
podobě. Pro děti od 4 let. 20. 10. v 8.30 
a v 10 h. pro MŠ a ZŠ. LD.

26. 10. 10.00 a 16.00 KOCOUREK MODROOČKO. DS Sáček LD 
SVČ. Rodinný muzikálek o kočkách pro 
děti od 4 let. LD.

27. 10.–29. 10. PODZIMNÍ ŠTĚKÁNÍ. Divadelní dílna 
pro děti od 7 let s dětským divadelním 
souborem Štěk – tentokráte na téma: 
Hrnečku vař. Přihlášky: 553 623 276, 
553 625 356, p. Kollmann.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rekto-
rat@slu.cz, www.slu.cz
CELOUNIVERZITNÍ AKCE
  2. 10. 10.00 AKADEMICKÝ DEN. U příležitosti výročí nabytí 

účinnosti zákona České národní rady č. 314/
1991 Sb., jímž byla SU v Opavě zřízena, a k za-
hájení nového akademického roku. Kostel sv. 
Václava, Pekařská 12.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  1. 10. 14.00 KURZ REHABILITAČNÍHO PLAVÁNÍ A CVI-

ČENÍ. Jen pro předem přihlášené – 1. skupina ve 
14 h., 2. skupina ve 14.30 h. LRC, Englišova ul.

  2. 10. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZE ZDRAVO-
VĚDY. Neprůchodnost nosní. Přednáší R. Lenert. 
Univerzitní aula, Na Rybníčku 1.

  6. 10. 13.00 KURZ REGENERAČNÍHO CVIČENÍ. Posilovna 
v budově SU, Olbrichova 25.

  6. 10. 16.00 KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO POKRO-
ČILÉ. Budova SU, Olbrichova 25.

  7. 10. 14.30 KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY. Budova SU, Olbrichova 25.

  7. 10. 16.15 KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ. Budova SU, Olbrichova 25.

  9. 10. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZE ZDRAVO-
VĚDY. Zhoubné novotvary tlustého střeva. Před-
náší J. Hájek. Univerzitní aula, Na Rybníčku 1.

16. 10. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZE ZDRAVO-
VĚDY. Benigní onemocnění prostaty. Přednáší 
P. Vágner. Univerzitní aula, Na Rybníčku 1.

23. 10. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZE ZDRAVO-
VĚDY. Infekce močového měchýře. Přednáší R. 
Staněk. Univerzitní aula, Na Rybníčku 1.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, 
www.vck.slu.cz
  1. 10. 16.30 ZAHÁJENÍ KURZU „CHCEME ZAČÍT STAVĚT – 

CO NÁS ČEKÁ?” Posluchárna VC SU, Za Drahou 
3, Krnov.

  2. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU „ZÁKLADY PRÁCE S PC” 
A „ZÁKLADY VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČET-
NICTVÍ”. Posluchárny VC SU, Za Drahou 3, 
Krnov.

  6. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZŮ angličtiny pro mírně pokro-
čilé, středně pokročilé, němčiny pro začátečníky, 
ruštiny pro začátečníky a večerní výuky českého 
jazyka pro cizince-začátečníky. Posluchárny VC 
SU, Za Drahou 3, Krnov.

  7. 10. 16.00 ZAHÁJENÍ KURZU ANGLIČTINY PRO 
POKROČILÉ. Posluchárna VC SU, Za Drahou 3, 
Krnov.

  7. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU FRANCOUZŠTINY A ITAL-
ŠTINY pro začátečníky. Posluchárny VC SU, Za 
Drahou 3, Krnov.

  8. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZŮ němčiny pro mírně pokro-
čilé, francouzštiny pro středně pokročilé, ang-
ličtiny pro začátečníky, konverzační angličtiny 
a kurzu „Úprava digitální fotografie”. Posluchárny 
VC SU, Za Drahou 3, Krnov.

  9. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU ITALŠTINY pro mírně 
pokročilé. Posluchárna VC SU, Za Drahou 3, 
Krnov.

13. 10. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU „POČÍTAČOVÁ SÍŤ”. Poslu-
chárna VC SU, Za Drahou 3, Krnov.

14. 10. 16.00 ZAHÁJENÍ KURZU SEBEOBRANY. Posluchárna 
VC SU, Za Drahou 3, Krnov.

17. 10.  8.15 JEDNODENNÍ KURZ „PRÁCE S INTERNETEM 
A ELEKTRONICKOU POŠTOU”. Posluchárna VC 
SU, Za Drahou 3, Krnov.

22. 10.  8.15 JEDNODENNÍ KURZ „ELEKTRONICKÁ KOMU-
NIKACE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI”. 
Posluchárna VC SU, Za Drahou 3, Krnov.

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 553 666 019, www.cafe-evzen.cz
  4. 10.  NaBoo – skvělé hity, výborní muzikanti, no pro-

stě večírek...
11. 10.  MICHAL ŽÁČEK & PŘÁTELÉ – příjemný a uvol-

něný večer plný akustických hitů a fórů...
18. 10.  EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví...

JAZZOVÝ KLUB – VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – 
bar Vinárny U Přemka, Sluna
16. 10. 20.00 IVAN HLAS TRIO – koncert známého pražského 

písničkáře.
22. 10. 20.00 –123 MIN – jedna z osobitých a žádaných čes-

kých kapel.
23. 10. 20.00 KOA – skupina, se kterou úzce spolupracovala 

Zuzana Navarová.

ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, elimopa-
va@elimopava.cz, www.elimopava.cz
RODIČE S BATOLATY – tělocvična: Út, Čt 9–12 h.
SLUNÍČKO – hraní v tělocvičně, Út: čtvrthodinka angličtiny pro 
babies, klubovna: Út – Yamaha class (pohybově-hudební aktivita), 
Tvořivka: St 10–12 h., Baby signs (znakování nemluvňat): Čt 9 h.
SENIOŘI – klubovna: Po 15.30–17 h. – klub Senior – hrátky s pa-
mětí a relaxační cvičení, tělocvična: St 16–17 h. – rehabilitační cvi-
čení (bude zahájeno dle zájmu)
ANGLIČTINA – pro děti se Cindy: Út nebo Čt 15–16 h., pro 
dospělé: Barbara + Beckley jsou zpět! Začátečníci: St 18–19 h., 
středně pokročilí: St a Čt 18–19 h., pokročilí: Út a Čt 18–19 h.
DĚTI – Plácáme z hlíny: Út 17–18 h., florbal: Po 14.30–16 h., 16–
17 h.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  2. 10.  8.00 ZASEDÁNÍ OZDM – zasedací místnost rady 

města, Horní nám. 69.
  6. 10.  „STROM OČIMA FOTOGRAFA” – uzávěrka 

fotosoutěže.
  9. 10. 15.00 DEN STROMŮ na MŠ Heydukova
13. 10. 17.00 „STROM OČIMA FOTOGRAFA” – vernisáž foto-

soutěže, Minorit.
15. 10.  „STROM MĚSTA OPAVY 2000” – uzávěrka hla-

sování veřejnosti soutěže, Knihovna P. Bezruče
20. 10.  DEN STROMŮ – pro MŠ a ZŠ 1. st.
20. 10.  9.00 „STROM MĚSTA OPAVY 2000” – vernisáž, 

vyhlášení výsledků hlasování, Knihovna P. Bez-
ruče.

25. 10.  PROHLÍDKA zámeckého parku v Hradci nad 
Moravicí s odborným výkladem se snídaní v trávě 
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pro navrhovatele – vítěze soutěže „Strom města 
Opavy 2000” a vylosovaného účastníka hlasování 
veřejnosti.

27. 10. a 28. 10.  SETKÁNÍ PARLAMENTŮ dětí a mládeže MSK ve 
Vratimově.

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S.
Rybářská 484/86, Opava, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia.cz, 
www.eurotopia.cz
KOČKOVINY – každé Po v 15 h., pro děti 7–12 let.
HÁĎATA – každý Čt v 16 h., pro děti 7–15 let.
18. 10.  VÝLET NA HRAD SOVINEC – akce pro děti i ro-

diče, přihlášky v klubu Modrá kočka.
25. 10.–28. 10. DOBRODRUŽNÝ POBYT – FILIPOVICE. Pro 

děti 10–15 let, přihlášky v klubu Modrá kočka. 
Info: 774 883 619, J. Chmelařová.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club
  8. 10. 18.00 „HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ” – léčebné účinky 

techniky a využití v praxi pro léčbu psychosoma-
tických a psychických potíží. V rámci transperso-
nální psychologie přednáší M. Hrabánek.

14. 10. 19.00 FILMOVÝ Q-KLUB – „Objekt mé lásky” – USA/
1998

HOLOS CENTRUM
11. 10.–12. 10. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního 

traumatu na náš život. Grofovy matrice. Zážit-
kový seminář v rámci transpersonální psycho-
logie vede M. Hrabánek. Střední zdravotnická 
škola.

25. 10.–26. 10. DRAKIÁDA – výtvarný plener, soutěže v pouš-
tění draků, bubnování, opékání brambor a jiné 
atrakce podzimu. Info v Holos Centru. Základna 
větrného mlýna v Hlavnici u Opavy.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvo-
rivadilna@holos.cz
  3. 10. 18.00 „VITRÁŽOVÉ MALOVÁNÍ” – falešná vitráž
11. 10.  9.00 „MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ” – batika a malo-

vání konturou
17. 10. 18.00 „KORÁLKOVÁNÍ” – výroba šperků
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. „TANEČNÍ WORK-
SHOP” 4.–5. 10. s tanečníkem, pedagogem a choreografem 
R. Šromem (Praha). Výuka moderního a jazzového tance. Info: 
603 718 185. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2. Pří-
jem nových členů – děti, mládež a starší od 6 do 100 let. Pro ty, 
kteří mají rádi moderní pohyb, latinskoamerické a standardní spor-
tovní tance, jazzové tance a dobrý kolektiv. Vždy v Po, Čt, Pá od 
15.30 h. Střední zdravotnická škola.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masaryko-
va@optys.cz
  2. 10. 15.00–18.00 KURZ KORÁLKOVÁNÍ – výroba bižuterie
  8. 10. 10.00–17.00 „VÝROBA LAMPIÓNU Z PERGAMENO-

VÝCH A TRANSPARENTNÍCH PAPÍRŮ” – 
předváděcí akce na prodejně 

15. 10. 10.00–17.00 „MASKOVACÍ LINER A JEHO POUŽITÍ” – 
předváděcí akce na prodejně 

16. 10. 15.00–18.00 KURZ KETLOVÁNÍ – výroba náhrdelníku, 
náušnic a přívěsku

20. 10.–24. 10.  HALLOWEEN – DOVÁDĚNÍ SE 
 10.00–17.00 STRAŠIDLY – výstavka dětských strašidel
  a strašidýlek. Chcete-li i vy ukázat své 

výrobky, přineste je do Papírnictví U Za-
vřené brány do 13. 10. Výstavky se mohou 
zúčastnit školní kolektivy i široká veřej-
nost.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
1. 10. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
4. 10. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící 

matky, probíhá každé úterý.
8. 10. 12.00 UKÁZKA VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ, pleny pro 

miminka.
ZÁPIS – cvičení pro děti od 3 měsíců do 1 roku od Po do Pá, cvi-
čení pro děti od 1 roku do 4 let od Po do Pá. Nutná rezervace. Od 
1. 10.

ÚTERNÍ A ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE: 15–18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a info: 723 391 163.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109
  1., 8., 15., 22., 29. 10. KLUB. 
 9.00–11.00 Klubovna SZdP.
  1.–4. 10.  OZDRAVNÝ POBYT. Karlovice u Vrbna 

p. P.
  2., 9., 16., 23., 30. 10. KURZ JEMNÉ MOTORIKY. 
 13.30–15.00 Klubovna SZdP.
  4. 10.  8.00 VELETRH ZDRAVÍ. Střelecký dům, Krnov-

-Cvilín.
  4., 18., 25. 10.  ŠACHOVÝ KROUŽEK. 
 10.00–12.00 Klubovna SZdP.
  6., 13., 20., 27. 10.  CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH. 
 10.00–11.00 Klubovna SZdP.
  7., 14., 21.. 27. 10.  CVIČENÍ PRO KARDIAKY. 
 16.30–17.30 ZŠ Ruská.
  7. 10.  DEN PRO ZDRAVÍ. Bolatice.
  7. 10.–12. 10.  OZDRAVNÝ POBYT. Podhajská, Slovensko.
11. 10. 10.00–12.00 ŠACHOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL JANY 

KLEINOVÉ. Klubovna SZdP.
11. 10.  ZÁJEZD NA OPERETU GASPARONE. Diva-

dlo J. Myrona, Ostrava.
13. 10. 16.00 PŘEDNÁŠKA NOVÝ ZÉLAND. Klubovna 

SZdP.
13. 10.–17. 10.  VÝSTAVKA ručních prací a sbírky podepsa-

ných fotografií známých osobností. Klubovna 
STP, Kobeřice.

14. 10. 15.00 DEN DIABETIKŮ. Církevní konzervatoř.
15. 10.  9.00–14.00 TURNAJ V KUŽELKÁCH. TJ Hagemann, 

Kolofíkovo nábř.
16., 23., 30. 10.   ARTETERAPIE. 
 9.00–11.00 ZŠ Ruská.
16. 10. 16.00 BESEDA S BYLINKÁŘKOU. Klubovna STP, 

Kobeřice.
17. 10. 15.00 PROHLÍDKA. Aquapark Kravaře.
18. 10. 14.30 DEN SENIORŮ. KD Budišov n. B.
21. 10.  ZÁJEZD – POLSKO.
25. 10.–26. 10.  VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ DIA DĚTÍ. Turis-

tická základna Krásná.
27. 10.  BOWLING. Herna Krajewski.

KURZY
PĚVECKÝ SBOR PŘI CHRÁMU SV. DUCHA V OPAVĚ hledá 
nové zájemce o sborový zpěv – mužské i ženské hlasy. Rovněž 
pro posílení orchestru přivítá účast nových hráčů, především na 
smyčcové nástroje, tj. housle, viola, violoncello i kontrabas. Info: 
553 765 055, 731 894 371.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL zahajuje taneční kurzy 
pro manželské páry a partnerské dvojice. 6. 10. – pokročilí, vždy 
úterý od 19.30 h., Refektář Domu umění, Pekařská ul. 7. 10. – 
začátečníci a mírně pokročilí, vždy středa od 19 h., Kulturní dům 
Slavkov. Info: 603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
VŠUDYBÝLKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – CESTA ŠKOLOU ZA 
POKLADEM aneb Klub zvídavých dětí. Pedagogové ZŠ B. Něm-
cové připravili pro předškoláčky spoustu zajímavých aktivit na celý 
školní rok. Každý lichý týden ve středu od 15 do 16 h., začíná se 8. 
10. Tancování, zpívání, angličtina hrou, výtvarné kousky, divadlo, 
opičí dráha atd. Prostory ZŠ B. Němcové. Přihlášky: 553 713 124. 
KURZ AKADEMICKÉ KRESBY. Začátek v prvním týdnu října pod 
odborným vedením akademické malířky M. Botsin. Kurzy jsou roz-
děleny na kurzy pro dospělé – začátečníci a pokročilí a kurz malby 
pro pokročilé. Galerie „U Jakoba”.
KURZY JÓGY každé: Po: 16.30–18 h. na ZŠ Mírová (cvičení proti 
bolestem kloubů), Po: 18.30–20 h. na ZŠ Mírová (cvičení pro 
mladé a mírně pokročilé), Út: 18.30–20 h. v Mateřském centru 
Oáza, Válečkova ul. (začátečníci a mírně pokročilí), Út: 10–11 h. 
ve Studiu Tanytany, Sadová 47 (cvičení pro radost z pohybu), Čt: 
10–11 h. ve Studiu Tanytany (pro maminky s dětmi, hlídání zajiš-
těno). Info: 732 751 056, joga.opava@centrum.cz, www.joga.cz/
opava.
GRAVIDJOGA – 8. 10., I. skupina v 16.45 h., II. skupina v 17.45 
h., Válečkova 16, MC Oasa.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE. 8. 10., 16–17 h. Tel.: 
723 391 163, Válečkova 16, MC Oasa.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. Individuální jazykové kurzy 
pro jednotlivce a firmy – zahájení kdykoli. Top týdenní intenzivní 
kurz v Luhačovicích – 5.–10. 10., 26.–31.10. Týdenní intenzivní 
kurz v Opavě – 13.–17. 10., 20.–24. 10. Odpolední intenzivní jazy-
kové kurzy – angličtina, němčina. Odpolední jazykové kurzy – ang-
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ličtina, němčina, ruština, italština, francouzština. Angličtina pro děti 
věkových skupin – 3–6, 6–9, 9–11, 11–16 let.
KOMUNITNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STŘEDNÍ ŠKOLY 
PRŮMYSLOVÉ A UMĚLECKÉ V OPAVĚ, Praskova 8, tel.: 
553 621 580, office@strojka.opava.cz, www.ssup-opava.cz. 
Nabízí sérii 8 přednášek s názvem Česko-německé vztahy a Slez-
sko od středověku do současnosti. Přednášky se konají pod 
vedením erudovaného lektora vždy ve čtvrtek v 16.30 h. v aule 
školy. První přednáška začíná: 16. 10. 2008 od 16.30 do 18.00 
h. Zájemci se mohou hlásit na sekretariátě školy (kontakty viz 
výše).

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  6., 27. 10. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení B. 

Gröninga. Přihlášky a info: 553 734 117, 
732 518 025. Mendelovo gymnázium, vchod 
dvorem, poslední dveře vpravo.

  9. 10.  8.15–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný ast-
rolog E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 
58. Lékařská astrologie, poradenství. Objed-
návky osobně nebo na tel.: 732 256 115.

13. 10. 16.00 28. ŘÍJEN 1918 – VZNIK SAMOSTAT-
NÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. 
Přednáška Z. Jiráska. Klub důchodců, Masa-
rykova tř. 25. Pořádá StOpa.

14. 10. 15.00 DEN DIABETIKŮ s přednáškou odborné 
lékařky J. Palečkové na téma „Diabetes”. 
Možnost měření krevního cukru a tlaku. 
Pořádá Svaz postižených civilizačními choro-
bami v ČR – ZO Opava. Aula Církevní kon-
zervatoře, Beethovenova 1.

15. 10. 15.45 SETKÁNÍ KLUBU RODIČŮ ANIMA VIVA, 
O. S. Téma: „Novinky v léčbě nemocných 
schizofrenií” – P. Taraba a dále „Změny v le-
gislativě ČR o pomoci duševně nemocným” – 
Závišek. Liptovská 21. Info: 604 863 751.

 18.00 OSUDOVÁ ROZHODNUTÍ – přednáška ast-
roložky Ivanky Sýkorové o rozhodováních 
a jejich správném načasování. Info: www.
ivankasykorova.wz.cz, tel.: 777 283 342, 
Minoritský klášter, malý sál.

17. 10. 17.00 TERAPIE DUCHOVNÍHO RŮSTU – před-
náška P. Balinta, žáka A. Dragomireckého. 
Naše cesta životem, hranice našeho poznání 
a našich schopností. Info: 777 347 380, 
www.facilitace.com. Minoritský klášter, malý 
sál.

22. 10. 18.00 PSYCHOKINEZE – TĚLESNÝ MAGNE-
TISMUS – přednáška R. Valíčka. Využí-
vání energií v každodenním životě. Info: 
777 347 380, www.facilitace.com. Minoritský 
klášter, malý sál.

27. 10. 15.00 POZNATKY Z CEST V ZÁMOŘÍ. Přednáška 
F. Matouška. Klub důchodců, Masarykova tř. 
25. Pořádá StOpa.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  4. 10.  8.30 EVROPSKÝ FESTIVAL PTACTVA. Exkurze za 

ptáky cukrovarenských rybníků. Sraz v 8.30 h. 
na zastávce MDPO U cukrovaru v Opavě-Vávro-
vicích. Vedou J. Lissek a M. Miškovský. Pořádá 
Český svaz ochránců přírody, 6 ZO Opava, E. 
Beneše 5, tel.: 737 672 861.

  9. 10. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ MZUŠ RAJEC (SLOVENSKO) 
A ZUŠ V. KÁLIKA OPAVA. Jako host vystoupí 
Z. Štiasna-Paulechová: klavír (Akadémia umení 
Banská Bystrica). Sněmovní sál minoritského 
kláštera.

11. 10. 17.00 7. SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
OPAVSKÉHO VGJŽ (1966–1995), jejich rodin-
ných příslušníků a přátel. Restaurace Lenies, 
Kasárenská 10.

11. 10. 14.30 ANDÉR Z KOŠÍC + DUET GALÁNEČKA – kon-
cert. Kino Mír. Pořádá ag. MAZEL-M. Masařík. 

13. 10. 19.00 HAVAJSKÉ OSTROVY – cestopisná panorama-
tická diashow Leoše Šimánka. Kino Mír. 

14. 10. 19.00 AKADEMICKÉ KVARTETO OSTRRINGS 
A HOST – koncert z děl W. A. Mozarta, J. 
Brahmse (kvintety pro smyčcové kvarteto a klari-
net). Spoluúčinkuje Sean Lucius (klarinet, USA). 
Minoritský klášter. Pořádá agentura Karla Kos-
tery.

16.10. 14.00 KONCERT SBOROVÝCH PÍSNÍ – pásmo Chla-

peckého pěveckého sboru ZŠ Stěbořice, dirigent 
K. Kostera. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. 
Pořádá StOpa.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabow-
ling.cz, www.raketabowling.cz
  1., 2. 10. 16.00 6. KOLO MBS – 3. liga, extraliga
  6., 7., 8., 9. 10. 16.00 7. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. 

liga, extraliga
10. 10. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN” 
13., 14., 15., 16. 10. 16.00 8. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. 

liga, extraliga
16. 10. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA 

(ABL)
19. 10. 10.00 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TUR-

NAJ JEDNOTLIVCŮ. V rámci turna-
jové série RAKETA cup 2008.

20., 21., 23. 10. 16.00 9. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, ext-
raliga

23. 10. 18.00 ABL
24. 10. 16.00 9. KOLO MBS – 3. liga
24. 10. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
27., 28. 10. 16.00 10. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga
28. 10. 13.00 DÁREK KE DNI VZNIKU ČESKO-

SLOVENSKA. Vyhraj pivo Gambri-
nus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3 
x STRIKE po sobě nebo nához přes 
200 bodů v jedné hře.

29., 30. 10. 16.00 10. KOLO MBS – 3. liga, extraliga

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  2. 10.  8.00 MEMORIÁL MIRKO FIŠERA – 20. ročník. 

Pro 12-ti členná družstva žáků 7. tříd ZŠ. 
Háj ve Slezsku.

  7. 10.  9.00 KRAJSKÉ FINÁLE CORNY ve středoškol-
ském atletickém poháru. Tyršův stadion.

  9. 10. 13.00 a 15.00 OKRESNÍ FINÁLE v přespolním běhu 
chlapců a dívek ZŠ. Stříbrné jezero.

14. 10.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve stolním tenise chlapců 
a dívek ZŠ. Herna TJ Sokol Kateřinky a ZŠ E. 
Beneše.

15. 10.  8.00 VYHODNOCENÍ LIGY SPORTU ZŠ
20. 10.–23. 10.  OKRSKOVÁ KOLA ve vybíjené chlapců 6. 

tříd ZŠ. Určené ZŠ. 

SPORTOVNÍ AKCE
GRAND PRIX PEPA OPAVA – 18. 10. 30. ročník mezinárodní 
soutěže ve sportovní a klasické kulturistice mužů a v body fitness 
žen. Semifinále ve 13 h., finále v 17 h. GP PEPA má své nezastupi-
telné místo v kalendáři soutěží ČR, EBFF, IFBB – mezinárodní fede-
race kulturistiky a fitness. Celá soutěž bude zpestřena zajímavým 
programem jak v divadle, tak na Horním náměstí a zakončena ban-
ketem v hotelu Koruna. Více info: www.pepasport.cz. Slezské diva-
dlo.
MORAVSKÁ VETERANIÁDA – 11. 10. Disciplíny: muži i ženy 60, 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000 m, 3000 m chůze, dálka, trojskok, 
výška, koule, kladivo, disk, oštěp, tyč. Pořádá TJ Sokol Opava, při-
hlášky v den závodu (9.30–11 h.) nebo předem poštou, telefo-
nicky: 553 615 733, 603 772 444, sokolopava@tiscali.cz. Začátek 
závodu v 11 h. Tyršův stadion.
„CAVEÁRNA” – 11. 10. Boulder Cave Bar, Polní 1, www.bcbar.cz. 
První závod třetího ročníku v boulderingu. Dětské kategorie startují 
v 15.30 h., muži a ženy v 18 h. 
SLAVKOVSKÝ LESÍK – 26. 10. 39. ročník veřejného přespolního 
běhu, závod pro širokou veřejnost ve všech věkových kategoriích. 
Prezentace 8.30–9.30 h. na fotbalovém hřišti ve Slavkově. Info: 
www.datalock.cz/orienteering/oop/.
ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU, TJ OPAVA provádí nábor nových 
členů. Zájemci věkových kategorií 8–13 let se mohou přihlásit každé 
Út v 16.30 h. v oddílové šatně na lukostřeleckém hřišti za koupališ-
těm. Info: 728 835 460, pí Kociánová, evakocian@seznam.cz.
AIKIDO DOJO OPAVA, 604 219 984, www.aikido-dojo-opava.cz, 
aikido.dojo.opava@seznam.cz. Opava, ZŠ Krnovská 86: pro děti od 
6 let, Po a St 16.30–17.20 h., pro mládež od 13 let a dospělé, Po 
a St 17.30–19 h. Opava-Vlaštovičky, kulturní sál, Okružní 3: pro 
děti od 6 let, Út a Čt 17.30–18.20 h. Kravaře, ZŠ Kravaře, Komen-
ského 14: pro děti od 6 let, Út a Čt 16–16.50 h., pro mládež od 13 
let a dospělé, Po a Čt 20–21 h.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, v tajence naší říjnové křížovky nalez-
nete úsměvnou vzpomínku na letošní dovolenou. V sudoku 
se opět podíváme do historie Opavska. Pro tři vylosované 
výherce máme připravenu fotografickou publikaci Opavy. 
Pokud tedy máte zájem o tuto hodnotnou cenu, zašlete 
nám správné znění tajenky křížovky do 15. října. Tajenku 
posílejte 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.

Říjnová křížovka s anekdotou: „Jak jste se měli letos 
na dovolené?” – „Nebylo to špatné, ale ráno jsme hla-
dověli. Sice slibovali, že budou švédské stoly, ale neče-
kali jsme, že to bude jen čaj, rohlíky…” (Dokončení v ta-
jence křížovky.)

Text k sudoku 8x8 s tajenkou: Jihovýchodně od Opavy 
na návrší nad středem vsi stojí nevelký, ale pohledný 
zámek… (tajenka). Byl postaven v roce 1783 jako jedno-
patrová empírová budova podélného půdorysu. Součástí 
areálu je hodnotný anglický park. Zámek dnes slouží jako 
domov důchodců. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i obě hlavní úhlopříčky 
obsahovaly číslice 1 až 8 každou jedenkrát, čtyři čtverce 
4x4 vždy dvakrát. Tajenku na podbarvených políčkách roz-
šifrujeme tak, že za čísla 1, 2, … 8 dosadíme písmena: E, 
I, J, C, O, V, Y, K. Úhlopříčná tajenka se čte odleva dolů.

Správné znění tajenky zářijové křížovky zní: A. C. Nor – 
Josef Kaván – Vichřice. Dámské či pánské tričko a kšil-

tovku s logem Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzved-
nout tito výherci: Emil Hajduk, Opava 1; Pavel Durčák, 
Opava-Jaktař; Zdenka Sýkorová, Opava 6. Řešení záři-
jového sudoku s tajenkou je: 2147131 92685 = Antonín 
Vašek.

4 7 2

1 5 6

7 6 2 4

7 4

2 8

5 8 3

7 8 6

5 2

Křížovka, sudoku
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Mladí opavští atleti udělali 
na konci září velkou 

zlatou tečku za letošními 
mezinárodními úspěchy. 
Ve francouzském Rennes 
přesvědčivě zvítězili na 
Mistrovství Evropy juniorských 
klubů skupiny B a odvezli si 
zlatý pohár. 

Opavští navázali na loňské vítězství ve 
skupině C. V prestižním klání se ujali 
vedení hned po druhé disciplíně a vy-
bojovali pro Českou republiku pro příští 
rok účast v nejprestižnějším „áčku”.

Vítězství družstva Sokol Opava, jehož 

základ tvořili odchovanci ze sportov-
ních tříd ZŠ Englišova, je o to cennější, 
že z reprezentačních důvodů nemohl 
startovat nejúspěšnější Opavák Petr 
Vaněk. Vedoucímu družstva Jaro-
míru Korbelovi se však podařilo zaplnit 
mezery. Mužstvo posílil Petr Lichý ze 
Slezanu Opava, který v soutěži získal 
stříbrnou medaili v běhu na 100 metrů.

„Celý rok jsme se připravovali na tuto 
akci jako vrchol sezony a ani nezdar 
štafety na 4x100 m, které na poslední 
předávce upadl štafetový kolík, nic 
nezměnil na zaslouženém vítězství,” 
uvedl jeden z trenérů Jan Škrabal. 
„Dvoudenní náročná cesta autobusem 

se na výkonech opavských atletů nijak 
neprojevila a celé družstvo bojovalo 
bez jediného výpadku či selhání. Do 
poslední disciplíny byl boj o každý bod 
velmi napínavý, ale štafeta na 4x400 m 
Sokola Opava porazila mistra Řecka, 
a tím získala pro družstvo důležitý tří-
bodový náskok,” sdělil další trenér Jiří 
Lesák.

Závěrečné pořadí:
1. Sokol Opava CZE – 89 bodů
2. Panellinios GRE – 86 bodů
3. Centotori Pavia ITA – 85 bodů
4. Metropole Atheltisme Lille FRA – 78 

bodů
5. Stavbár Nitra SVK – 72 bodů
6. BTV Aarau SUI – 63 bodů
7. Ilion Loetermeer NED – 60 bodů
Zlatí: A. Hurta 400 m přek. (53,73 s) 
a 400 m (49,84 s), F. Jalový 3000 m 
(8:56,56 min), J. Chlebík skok o tyči 
(440 cm), R. Komár oštěp (59,88 m) 
a L. Prášil vrh koulí (18,38 m). Stří-
brní: P. Lichý 100 m (11,02 s) a 200 m 
(22,22 s) a R. Štěpánek na 3000 m 
přek. (10:25,16). Bronzoví: šta-
feta na 4x400 m (3:28,36) V. Novák, 
A. Hurta, F. Jalový a L. Halaj. Úspěšné 
vystoupení podpořili svými bodovými 
zisky i P. Rucký, R. Weiss, P. Poha-
něl, L. Kunc, L. Hudeczek, L. Marek, F. 
Čermák a V. Alt. Poděkování patří jak 
všem závodníkům, tak i jejich trené-
rům (J. Korbel, J. Lesák, J. Škrabal, D. 
Ovečka, M. Mařádek, J. Heim).
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Opavští atleti vybojovali
pro Českou republiku elitní soutěž

Vítězné družstvo 
běží po dráze 
a veze vedoucího 
družstva Jiřího 
Lesáka.

Foto: archiv Jana 
Škrabala


