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Město získá 
420 milionů
Jak město naloží 
s rekordní dotací

Noc otevřených Noc otevřených 
dveří na Hlásce   dveří na Hlásce   
Setkání s Beethovenem 
a lvicí Elsou 

Městská věž Městská věž 
slaví výročí   slaví výročí   
Kamenná Hláska slaví 
390 let

Dále v listě...Dále v listě...
•• Radnice představí plán, 

jak by chtěla změnit 
sídliště v Kateřinkách

•• Nový chodník na Praskově 
ulici

•• Opava hostí festival Den 
poezie

•• Basketbalisté plní ochozy 
haly

•• Kulturní a sportovní 
kalendář na listopad
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Podzimní opravy ve městě
Nový chodník na Praskově, obslužný pruh na 
Ratibořské či rekonstruovaná zastávka v Kateřin-
kách na Partyzánské. To jsou některé z říjnových 
oprav ve městě.
 strana 5

Noc otevřených dveří na Hlásce
Říjnová Noc otevřených dveří na Hlásce byla 
věnována osobnostem z opavské historie. Akci 
navštívilo více než 350 návštěvníků.

 strany 12 a 13

Mladí varhaníci završili prestižní klání
Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena patří prá-
vem mezi prestižní středoevropské akce pro mladé 
talenty. Letošním vítězem nejvyšší kategorie se 
stal patnáctiletý Marek Kozák (vlevo).
 strana 6

Městská výtvarná a literární soutěž
Kostel sv. Václava hostil vyhlášení letošního roč-
níku výtvarné a literární soutěže O cenu primá-
tora. Soutěž je určena dětem a studentům.

 strana 15

Nová expozice v městské věži
Opavská Hláska slaví letos 390 let a od minulého 
měsíce hostí ve své věži expozici o své historii.

 strana 10

Projekt na změnu sídliště
Radnice představí současnou podobu plánu 
a také možnosti na rozsáhlou proměnu sídliště 
v Kateřinkách.
 strana 6
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V současné době úřad intenzivně připravuje rozpočet 
na příští rok. Jednotlivé odbory sestavují plány a ná-
vrhy, které budeme postupně projednávat v radě a za-
stupitelstvu. Už v této chvíli víme, že součástí rozpočtu 
bude také část vysoké finanční dotace, kterou se nám 
podařilo získat z evropských fondů v rámci integrova-
ného plánu rozvoje města.

Opava získala v přepočtu okolo 415 až 420 milionů 
korun. Peníze získala za ucelený plán s názvem Přitaž-
livé město. Plán se zaměřuje na akce, které přispějí ke 
zlepšení kulturního a rekreačního zázemí pro občany 
města i jeho návštěvníky. Mezi projekty patří vybu-
dování venkovních dětských koutků s herními prvky 
v centru města, úpravy břehů řeky Opavy či třeba další 
část opravy kostela sv. Václava, který slouží kulturním 
akcím a svatbám.

Považuji za úspěch, že se celému přípravnému týmu 
podařilo plán sestavit tak, že byl na kraji hodnocen 
jako druhý nejlepší, a to hned po Ostravě. Navíc Opava 
získala z fondů nejvíce peněz na jednoho obyvatele 
ze všech zúčastněných měst. Děkuji všem, kteří se na 
přípravě plánu podíleli. Byla to velmi dobrá práce.

Další pracovní tým nyní pokračuje v přípravě plánu 
na zlepšení podoby panelového sídliště v Kateřin-
kách. Tato velká obytná zóna potřebuje změnu mezi 
domy, potřebuje změnu samotných domů – jejich 
opravu, rekonstrukci apod. O současné podobě plánu 
se můžete dozvědět na veřejném představení projektu, 
které proběhne v polovině listopadu.

Samostatně ještě řešíme jeden z nejpalčivějších pro-
blémů sídliště – parkování. Parkovací místa byla plá-
nována podle doby svého vzniku. V dnešní době je 
jejich počet zoufale nedostačující. V případě sídlišť jde 
mnohdy o dilema, zda-li na úkor parkování ubrat ze 
zeleně, a to není vždy vhodné, protože taková zelená 
prostranství jsou při vysoké koncentraci domů důle-
žitý urbanistický prvek. Cesta, kterou preferujeme, je 
vybudování parkovacích domů, které jsou nejméně 
náročné na plošný zábor prostranství. O to víc jsou ale 
náročnější na finanční a stavební přípravu.

Rád bych vás ještě pozval na devatenácté výročí 
17. listopadu, a to jak na vzpomínkové setkání u Pa-
mátníku obětí totalitních režimů, tak i na lampionový 

průvod s malým doprovod-
ným programem. Bohatou 
nabídku kulturních akcí pak 
najdete na zadních stranách 
Hlásky. Toto číslo uzavírá 
jedno příjemné sportovní 
překvapení, a to je nasazení 
a výkony opavských bas-
ketbalistů. Můžete si přečíst 
zasvěcený pohled na jejich 
současnou hru.

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

Basketbalisté lákají diváky velkým 
nasazením
Opavští basketbalisté vstoupili do ligy s velkým 
nasazením. Oporou týmu je zkušený a tvůrčí roze-
hrávač Petr Czudek (na snímku vlevo).
 strana 24
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AKTUALITY

Sedmnáctého listopadu si 
Opava připomene výročí Dne 

boje za svobodu a demokracii. 
Dopoledne se koná pamětní 
setkání, večer vás město zve na 
lampionový průvod. 

Výročím si připomínáme jak konkrétní 
události – studentské demonstrace proti 
fašistickému a bolševickému režimu, 
tak i odpor proti komunistické tota-
litě jako takové. Vzpomínkové setkání 
se bude konat 17. listopadu v 10 hodin 
u Památníku obětí totalitních režimů 
na náměstí Slezského odboje. Letoš-
ním doprovodným programem výročí 
bude lampionový průvod. „Chystejte své 
lampiony a svítilny a pojďte s námi za 
zvuků bubnů do lampionového průvodu 
večerní Opavou,” zve na akci Monika 
Štěpánková z odboru kanceláře primá-
tora. Sraz všech účastníků bude v 17 
hodin na Horním náměstí, kde budou na 
účastníky čekat opavští bubeníci. „Spo-
lečně si pak posvítíme na nevšední pro-
cházku kolem centra města,” dodává 

Monika Štěpánková. Na konci putování 
je připraven malý doprovodný program.

Zájemcům o vlastnoručně vyrobené 
lampiony pomůže opavské Středisko 
volného času (Jaselská 4). Zázemí zde 
najdete v den průvodu, a to od 14.30 

do 16.30 hodin. Připraven bude výrobní 
materiál i odborná pomoc. „Stačí, když 
přijdete, přinesete si 30 Kč a lampion si 
s odbornou pomocí vyrobíte,” konsta-
tuje Monika Štěpánková. Kromě města 
a SVČ se na akci podílí Slezská univer-
zita a městská policie. 

Stejně tak jako 
loni, tak i letos 
zve město na 
listopadový lampi-
onový průvod.

Foto: Jan Šindler

Listopadové výročí konce komunistické diktatury si Opava připomene

u pomníku a lampionovým průvodem

Městský hřbitov prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí 

pěšin a cest, veřejného 
osvětlení, odvodnění a mobiliáře. 
Rekonstrukce proto ovlivní letošní 
návštěvy hřbitova během svátku 
Památky zesnulých.

„Jelikož práce nebudou dokončeny do 
svátku, byla dohodnuta s dodavatelem 
stavby řada opatření a omezení, kterými 
se snažíme zmírnit problémy a nepo-
hodlí návštěvníků hřbitova,” sdělila Jana 
Onderková, vedoucí městského odboru 
investic. 

Stavební práce budou s ohledem na 
svátky přerušeny v pátek 31. 10. od 
12 hodin. Od této chvíle až do neděl-
ního večera nebude společnost Strabag 
návštěvníky hřbitova vyrušovat opra-

vami. Do svátků bude zadlážděna plocha 
před hlavním vstupem na hřbitov tak, 
aby byl možný bezpečný příchod k hlavní 
bráně a budovám správy hřbitova. Do 
prostoru před hřbitovní bránou je z ulice 
Otické zákaz vjezdu všech vozidel. „S 
ohledem na stísněný prostor a průjezd 
vozidel stavby žádáme návštěvníky hřbi-
tova, aby nechávali svá vozidla odsta-
vena na parkovišti ul. Otická. Tento 
prostor bude pod dohledem strážníků 
městské policie, proto se prosím nevy-
stavujte nebezpečí pokuty za porušení 
tohoto zákazu,” uvedla Jana Onderková.

Do vlastního svátku Památky zesnu-
lých se bude dodavatel stavby s ohledem 
na klimatické podmínky snažit provést 
zadláždění hlavního chodníku hřbitova 
od hlavní brány po kříž Maryčky. Ved-
lejší chodníky na hřbitově budou upra-

vené tak, aby umožňovaly přístup ke 
všem hrobům. „Protože se však nebude 
jednat o konečnou úpravu, zůstanou 
mezi chodníky a hroby výškové nerov-
nosti. Vzhledem ke skutečnosti, že nové 
veřejné osvětlení hřbitova nebude ještě 
v provozu, prosíme všechny návštěvníky, 
aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu 
na hřbitově, zvláště pak ve večerních 
hodinách,” upozorňuje Jana Onderková. 
„Zároveň se omlouváme všem návštěv-
níků hřbitova za nepříjemnosti a ome-
zení, která je mohou potkat během pro-
vádění rekonstrukce hřbitova v době před 
i během svátku,” uvedla vedoucí odboru.

V listopadu je Městský hřbitov běžně 
veřejně přístupný od 8 do 17 hodin. 
V období Dušiček dojde k rozšíření pro-
vozních hodin hřbitova, 1. a 2. listopadu 
bude otevřen od 7 do 22 hodin. 

Provoz hřbitova během svátku Památky zesnulých

Listopadové zastupitelstvo. Šest-
nácté řádné zasedání Zastupitelstva 
statutárního města Opavy se usku-
teční v pondělí 10. listopadu od 14 
hodin ve Sněmovním sále minorit-
ského kláštera v Opavě. Podrobnější 
informace naleznete na úřední desce 
Magistrátu města Opavy, na plaká-
tech a na webové adrese www.opava-
-city.cz. 
MHD v době Dušiček. Ve dnech 1. 
a 2. listopadu bude podle potřeby 
posílena doprava na Městský hřbitov. 
Cestující chystající se v době Dušiček 

a v den Památky zesnulých využít slu-
žeb MHD, mohou přepravovat zdarma 
jeden věnec nebo smuteční kytici.
Opava získala 
dotaci na hos-
podaření v le-
sích. Zastupitelstvo Moravskoslez-
ského kraje se na svém 25. zasedání 
dne 25. září rozhodlo poskytnout 
neinvestiční dotaci na hospodaření 
v lesích za rok 2008 v celkové výši 
2 186 584 Kč příspěvkové organizaci 
Městské lesy Opava. Tato dotace byla 
poskytnuta na obnovu, zajištění a vý-

chovu lesních porostů a na podporu 
ekologických a k přírodě šetrných 
technologií při hospodaření v lesích.
Odbory magistrátu z centra města 
se přestěhovaly na Hlásku. Během 
října došlo ke stěhování některých 
odborů sídlících v budovách Horní 
náměstí 47 a Mezi Trhy 2 do budovy 
radnice na Horním náměstí 69. Jedná 
se o odbor přípravy a realizace inves-
tic a odbor kancelář primátora. Tyto 
odbory nyní sídlí ve III. patře budovy 
Hlásky. Telefonní čísla zůstávají 
stejná.
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Opava obdržela 
neinvestiční 
dotaci pro jed-
notky SDH. Dne 25. září se Zastu-
pitelstvo Moravskoslezského kraje na 
svém 25. zasedání rozhodlo poskyt-
nout neinvestiční dotaci pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (SDH) zři-
zované statutárním městem Opava 
v celkové výši 93 100 Kč. Tato dotace 
může být použita mj. na úhradu 
výdajů vynaložených za uskutečněné 
zásahy jednotek SDH, odbornou pří-
pravu velitelů, strojníků a vybraných 
členů jednotek SDH, na nákup věc-
ného vybavení neinvestiční povahy, 
na neinvestiční opravy, revize, tech-
nické prohlídky požární techniky 
a věcných prostředků požární ochrany 
nebo na pořízení ochranných masek 
k dýchacím přístrojům.
Den sociálních služeb. Statutární 
město Opava vás zve na 3. ročník 
Dne sociálních služeb. Akci pořádá 
komunitní plánování odboru sociál-
ních věcí dne 20. listopadu od 10 do 
17 hodin v Kulturním domě Na Ryb-
níčku Seznámíte se s organizacemi, 
které poskytují sociální služby a sou-
visející aktivity. Chráněné dílny a řada 
dalších organizací představí své 
výrobky. Součástí Dne sociálních slu-
žeb bude také pestrý kulturní pro-

gram. Více informací naleznete na 
www.opava-city.cz/komunitni-plano-
vani/ a vyvěšených plakátech. 
Ozdoby na vánoční strom doneste 
na Hlásku. Své výtvory na vánoční 
strom doručte nejpozději do 14. lis-
topadu na odbor kancelář primátora, 
který nyní sídlí ve III. patře budovy 
radnice na Horním náměstí 69.
Zájemci o sňatek ve sv. Václavovi. 
Zájemci o termíny v roce 2009 si 
mohou registrovat termín sňatku od 
začátku listopadu. Vybírat si mohou 
z dvanácti oddacích dní od konce 
června do poloviny října. V každém 
dni jsou k dispozici čtyři termíny. 
Bližší informace podává Opavská kul-
turní organizace a matrika. 
Informa 2008. Ve dnech 4. a 5. lis-
topadu od 9 hodin proběhne v prosto-
rách Střední školy technické Opava 
na Kolofíkově nábřeží 51 akce, která 
je určena žákům vycházejícím ze 
základní školy za účelem získání pře-
hledu o možnostech studia v okrese 
Opava i v kraji. 
Dny otevřených dveří. Základní 
škola, Opava, Havlíčkova 1, 
pořádá den otevřených dveří 7. lis-
topadu od 8 do 16 hodin. V rámci 
doprovodného programu uvidíte od 
8 do 8.45 hodin ukázky individuální 
a skupinové logopedické péče, od 10 

do 10.45 hodin ukázky sportů pro 
zrakově postižené, od 11.30 do 12.30 
hodin ukázku výrobků žáků a od 14 
do 16 hodin minikurz prostorové ori-
entace a samostatného pohybu. 
Střední škola technická Opava na 
Kolofíkově nábřeží 51 vás zve na 
den otevřených dveří, který se usku-
teční 7. listopadu v 16 hodin.
Oprava popisky u fotografie opav-
ských atletů. V popisku u fotogra-
fie na poslední straně minulé Hlásky 
jsme uvedli, že vítězné družstvo 
opavských atletů běží po dráze a veze 
vedoucího družstva Jiřího Lesáka. 
Jedná se o omyl, na fotografii vezou 
sportovci vedoucího družstva Jaro-
míra Korbela, jemuž se za chybu 
velice omlouváme.
Hodnocení škol se změnilo ve 
prospěch ZŠ Englišova. V minu-
lém čísle Hlásky jsme vás informovali 
o hodnocení opavských základních 
škol, které provedl odbor školství. 
V tabulce došlo k jedné chybě, a to 
v případě údajů ZŠ Englišova. Poté, 
co odbor zapracoval do tabulky chy-
bějící údaje v kategorii prezentace 
školy na soutěžích, obsadila škola 
v rámci všech kategorií roku 2008 
druhé místo. Zároveň je v celkovém 
hodnocení (2006–08) rovněž druhou 
nejlepší školou. 
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Chodník na Praskově ulici bude nově vydlážděn

Jeden z nejužívanějších chodníků 
ve městě dostává novou dlažbu. 

Chodník na Praskově ulici, který 
vede od Hrnčířské ke křižovatce 
u Knihovny Petra Bezruče, slouží 
jako spojnice z centra města na 
vlakové nádraží a autobusový 
terminál.

Předlážděný chodník bude širší, aby 
umožnil plynulejší a rychlejší pohyb lidem, 
kteří v době dopravních špiček míří na 
nádraží nebo od něj. Namísto dosavad-
ních tří metrů bude mít šířku čtyři metry. 
Podle dělníků, kteří chodník opravovali, by 
mohl být provoz obnoven už od druhého 
nebo třetího listopadového dne.

Rekonstrukci připravily Technické služby 
města Opavy a probíhala za pomoci doda-
vatelské firmy Duo-Stav během tří říjno-
vých týdnů. „Chodník už byl ve špatném 
technickém a stavebním stavu,” konsta-
toval vedoucí úseku komunikací Marek 
Witassek. Náklady na rekonstrukci činily 
850 tisíc korun.

Pouze po dobu rekonstrukce chodníku 
byl obnoven dřívější přechod pro chodce 
u křižovatky s Hrnčířskou ulicí. Po rekon-
strukci chodníku bude opět zrušen. Pře-
chod totiž v době dopravní špičky silně 
ovlivňuje dění u Bezručova domu, jeli-
kož stojící kolony aut pak zasahují až 
do samotného centra křižovatky, auta 

z ostatních směrů nemohou plynule pro-
jíždět a vznikají zácpy.

Na Ratibořské vzniká nový 
obslužný pruh

Další stavební změnou prochází chod-
ník a silnice na Ratibořské ulici, a to 
na pravé straně v úseku od křižovatky 
s Holasickou ulicí. Město zde nechává 
budovat takzvaný obslužný pruh.

Podle pravidel silničního provozu auta 
nesmí stát na silnicích první třídy. Rati-
bořská je právě takovouto silnicí. Pruh 
tak umožní zásobování obchodů, ulehčí 
nastupování a vystupování lidem, kteří 
žijí v blízkých obytných domech.

V Kateřinkách jsou upraveny 
zastávky

Během října nechalo město upravit jednu 
z vytížených zastávek na sídlišti v Ka-
teřinkách. Lidé, kteří využívají nástup-
ního místa na Partyzánské, budou moci 
snadněji nastupovat do městských auto-
busů a duobusů. Město nechalo zvýšit 
nástupní místo tak, aby cestující nemu-
seli překonávat tak velké vyvýšení jako 
doposud. Zvýšení nástupního místa 
ulehčí situaci hlavně starším lidem, hen-
dikepovaným či maminkám s kočárky. 
Nástupiště byla předlážděna také tak, 
aby umožnila lepší orientaci slabozrakým 
a nevidomým.

Dělníci pokládají 
nový chodník na 

Praskově ulici.

Foto: Jan Šindler
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Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena
vyvrcholila koncertem laureátů

Vytrvalý a silný potlesk 
laureátům XVI. ročníku 

prestižního mezinárodního 
klání pro mladé varhaníky 
ukončil poslední říjnovou sobotu 
čtrnáct soutěžních dnů. Vítězem 
nejnáročnější kategorie a také 
vítězem improvizační soutěže 
se stal student Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě Marek 
Kozák.

Organizační tým naplnil během téměř 
čtrnácti dnů tento ojedinělý „ebenov-
ský” soutěžní projekt třemi mimořád-
nými hudebními akcemi inspirovanými 
skladatelovým kompozičním odkazem. 
Ebenovo dílo znělo už při zahájení sou-

těže v Konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie, kde se představil renomovaný 
světový vokální soubor Schola Gregori-
ana Pragensis s uměleckým vedoucím 
Davidem Ebenem; následně pak ve var-
hanním recitálu předsedy poroty Hal-
geira Schiagera. Vyvrcholením se stal 
právě koncert vítězů, kde zazněla na 
konkatedrálních varhanách Ebenova 
díla, za jejichž interpretaci obdrželi lau-
reáti Prémii Nadace Českého hudebního 
fondu. 

„Předseda poroty Halgeir Schiager – 
vynikající norský varhaník a vědecký 
pracovník Norské hudební akademie – 
ocenil ve svém závěrečném hodnocení 
nejen výjimečné interpretační doved-

nosti mladých varhanních talentů, ale 
též progresivní a v rámci Evropy jedi-
nečné koncepční řešení tří soutěžních 
kategorií opavské soutěže,” uvedl jeden 
z organizátorů soutěže, varhaník Jiří 
Čech. To potvrdil i letošní mimořádný 
zájem o účast v tomto soutěžním klání – 
v celkovém počtu 63 mladých hudebníků 
tvořili více než polovinu zahraniční stu-
denti, a to zvláště varhaníci ze středo-
-východní části Evropy.

„Předseda poroty zdůraznil, že tím nej-
významnějším počinem vyhlašovatele 
a současně i pořadatele, kterým je sta-
tutární město Opava, se stalo naplnění 
nosného motivačního podnětu – spojení 
mezinárodní soutěže mladých varha-
níků se jménem Petra Ebena, nejvýraz-
nější osobností novodobé české hudební 
kultury tvůrčí i interpretační. Právě tímto 
momentem se dostala tato soutěž do 
mezinárodního povědomí,” dodal Jiří 
Čech. Vítěze soutěže osobně ocenil i pri-
mátor Zbyněk Stanjura.

Vítězové soutěže 
mladých varhaní-
ků. Zleva: Szabó 
Balázs, Petra 
Kujalová, Věra Je-
línková a Marek 
Kozák.

Foto: Jan Šindler

Vítězové XVI. ročníku Meziná-
rodní varhanní soutěže Petra 
Ebena: I. kategorie (Prémie Nadace 
ČHF) – Věra Jelínková, II. katego-
rie (Prémie Nadace ČHF) – Petra 
Kujalová, III. kategorie a kategorie 
improvizace – Marek Kozák, Prémie 
Nadace Českého hudebního fondu
za nejlepší provedení skladby Petra 
Ebena – Laudes – Szabó Balázs.

Opavská radnice připravuje 
komplexní plán, s jehož 

pomocí chce získat finanční 
dotace na proměnu kateřinského 
sídliště. Cílem plánu je zlepšit 
veřejná prostranství na 
sídlišti a pomoci s regenerací 
domů. S aktuální podobou 
plánu se můžete seznámit na 
veřejném projednávání, které 
je připraveno na podvečer 5. 
listopadu.

Akce proběhne v aule Slezské univer-
zity (Na Rybníčku 1) a začíná v 17.45. 
Na programu bude pět základních 
témat. Popis evropských fondů, ze 
kterých je možné oživovat a zlepšo-
vat panelová sídliště. Vysvětlení, proč 

byly jako zóna rozvoje bydlení vybrány 
právě Kateřinky. Představení integro-
vaného plánu rozvoje sídliště Kateřinky 
jakožto nástroje pro revitalizaci. Pre-
zentace jednotlivých a možných pro-
jektů. Projednávání završí následná 
diskuze.

Z evropských fondů je možné napří-
klad obnovovat či vysadit zeleň, pro-
vést parkové úpravy a vybudovat 
lavičky, opravit cesty, pěšiny či cyk-
lostezky, vystavět veřejné osvětlení, 
vybudovat či modernizovat rekreační 
a sportovní plochy a obecně řečeno, 
zlepšit sídlištní infrastrukturu. Z fondů 
je možné provést i modernizaci a re-
konstrukci panelových domů, včetně 
zateplení, oprav konstrukčních vad, 

modernizace topné soustavy, výměny 
balkónů a dalších aktivit. V případě 
vašich dotazů na integrovaný plán se 
můžete obrátit na pracovníky oddě-
lení rozvoje města: Marek Bumbá-
lek, manažer IPRM Bydlení, oddě-
lení rozvoje města, kancelář primátora 
(marek.bumbalek@opava-city.cz, tel.: 
553 756 464). Petr Šnejdar, vedoucí 
oddělení rozvoje města, kancelář pri-
mátora (petr.snejdar@opava-city.cz, 
tel.: 553 756 355).

Město představí plán na podporu
rozvoje bydlení v Kateřinkách
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V duchu koncertů, soutěží 
i kejklířských kousků se 

ponese kulturní program 
vánočního jarmarku, který se 
uskuteční od 1. do 23. prosince 
na Horním a Dolním náměstí 
v Opavě. 

O přízeň posluchačů se budou uchá-
zet kapely a interpreti zvučných jmen. 
Patří mezi ně Laura a její tygři, Kryštof, 
Polemic, David Spilka, Rock ´n ´ Roll 
Band Marcela Woodmana, David Kraus 
a mnozí další. „Hudební nabídka bude 
na našem jarmarku pestrá a myslím, že 
si vybere úplně každý. V chladném zim-

ním počasí se mohou lidé na náměstí 
ohřát nejen tancem na svoji oblíbenou 
hudbu, ale také naším výborným pun-
čem,” láká Pavel Spálený z pořádající 
agentury Fest Promotion. 

V rámci vánočního jarmarku budou na 
Horním náměstí probíhat ukázky lido-
vých řemesel a vánočních obyčejů. Děti 
mohou napsat svá vánoční přání v Je-
žíškově poště, která bude od 6. pro-
since otevřena denně od 14 do 18 
hodin na Horním náměstí, kde bude 
také postaven Betlém, jehož výtvar-
ného ztvárnění se ujali studenti výtvar-
ného oboru UP v Olomouci. Hlavní pro-

gram bude probíhat, tak jako vloni, na 
Dolním náměstí. Doprovodný program 
bude již tradičně obohacen o divadelní 
představení. 

Jeden stánek s punčem bude stát na Hor-
ním náměstí už od prvních listopadových 
dnů. Část tržeb z tohoto stánku totiž míří 
na charitativní účely, a to na rehabilitační 
pomůcky a potřeby pro terapie v denním 
stacionáři pro děti a mládež s kombino-
vanými vadami Mraveneček, který provo-
zuje Charita Opava. Výtěžek bude předán 
charitativní organizaci 14. 12., kdy v do-
provodném programu vystoupí hudební 
skupina No Name.

Vánoční jarmark opět na obou náměstích

Ve třech listopadových týdnech 
proběhne na území města 

tradiční podzimní úklid. Úklid 
organizuje odbor životního 
prostředí. Opět budou na 
vybraných místech rozmístěny 
velkoobjemové kontejnery, 
které slouží k uložení odpadu ze 
zelených ploch a prostranství 
kolem domu. 

Podzimní úklid proběhne od 3. do 24. lis-
topadu. Kontejnery budou přistaveny 

ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 
hodin. V případě nepříznivého počasí 
bude podzimní úklid na dobu nezbytně 
nutnou přerušen a po zlepšení klimatic-
kých podmínek bude navážení kontej-
nerů pokračovat v souladu s níže uve-
deným harmonogramem. Další odpady 
– kusový, objemný, stavební, případně 
nebezpečný jako ledničky, televizory, 
pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů 
a nátěrových hmot – nepatří do kontej-
nerů. Je možné je bezplatně odevzdat 
ve sběrných místech na ulici Hálkova 

v Kateřinkách, Bílovecká v Kylešovicích 
a Přemyslovců v Jaktaři. Do 15. listo-
padu mají otevřeno v pracovních dnech 
od 11 do 17.30 hodin a v sobotu od 8 do 
11 hodin. Od 16. listopadu do 14. března 
začíná zimní provoz, a to pouze ve 
vybraných dnech od 11 do 17.30 hodin, 
v sobotu od 8 do 11 hodin. Sběrné místo 
Hálkova je otevřeno ve středu, Bílo-
vecká v úterý a Přemyslovců ve čtvr-
tek. Bližší informace vám poskytne Ilona 
Drešlová z odboru životního prostředí 
(tel.: 553 756 877).

Podzimní úklid bude trvat tři týdny

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
 3. 11. Jateční – naproti prodejny potravin Jiráskova – mezi domy č. 5–7 U Panského dvora – uslepení

 4. 11. Mlýnská – konec u řeky Kylešovská – odstavná plocha naproti domu č. 51 Ochranova – u parčíku

 5. 11. Nákladní – uslepení s ul. Tomáškova YWCA – zpevněná plocha u kaštanu Slámova – u opěrné zdi

 6. 11. nám. J. Adamsonové – parkoviště u parku Skřivánčí – za křižovatkou s ul. Jurečkova Englišova – u prodejny potravin

 7. 11. Puškinova – do vozovky Palackého – u domu č. 14 Horovo nábřeží – uslepení

10. 11. Sluneční – za vjezdem do sběrny Šeříková – křižovatka s ul. Květinová Stará silnice – křižovatka s ul. Prokopa Holého

11. 11. Šeděnkova – parkoviště u prodejny Barum Šebelova – pravá strana za ul. Přemyslovců Slavkovská – křižovatka s ul. Pavlovského

12. 11. Boční – pravá strana za ul. Krnovská Žižkova – křižovatka s ul. Nadační Mostní – u domu č. 11

13. 11. Wolkerova – naproti domu č. 32 Rolnická – konečná stanice autobusu (Ingstav) Ratibořská – odstavný pruh vedle Dřevony

14. 11. Raškova – vozovka naproti domu č. 11 Hillova – vozovka naproti domu č. 24 Pekařská – vozovka naproti domu č. 107

18. 11. 28. října – křižovatka s ul. U Švédské kaple Válečkova – křižovatka s ul. Fügnerova Fügnerova – křižovatka s ul. Na Bahně

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

20. 11. Zahradní – křižovatka s ul. Tyršova Mendlova – panelová plocha u restaurace Ztracená – křižovatka s ul. Gudrichova

21. 11. Vaníčkova – vozovka Wintrova – spojka s ul. Slovenská Hlavní – u domu č. 93

24. 11. Bílovecká – plocha před restaurací U Zajíce Ruská – křižovatka s ul. Na Pomezí U Hřbitova – plocha u hřbitova
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Opava získala více než 400
Opava získala rekordní finanční dotaci. Bude moci využít více než 400 milionů korun z evropských 
fondů. S pomocí těchto peněz rozšíří kulturní, rekreační a sportovní zázemí města. Připravena je 
řada projektů: od nových hřišť pro děti, úpravy břehů řeky Opavy až po komplexní kulturní zařízení 
s filmovým klubem pro náročné diváky.

Opava se ucházela o evropské 
peníze s komplexním 

zpracovaným materiálem, 
a to integrovaným plánem 
rozvoje města s názvem 
Přitažlivé město. Plán byl 
hodnocen Úřadem regionální 
rady jako druhý nejlepší 
v Moravskoslezském kraji. 
Úspěšný byl také z hlediska 
získaných financí. Pokud 
poměříme výši dotace na počet 
obyvatel jednotlivých měst, tak 
získala Opava nejvyšší dotaci 
v kraji na jednoho obyvatele.

Dotace se přidělovaly v eurech. Opava 
obdržela 16,1 milionu eur, což při 
kurzu platném v době uzávěrky Hlásky 
znamenalo více než 420 milionů korun. 
Tyto peníze může Opava investo-
vat v letech 2008–2015 do projektů, 
které rozšíří možnosti vyžití obyva-
tel města. „Získání takového množství 
finančních prostředků z evropských 
fondů považujeme za velký úspěch, 
jehož důsledky brzy uvidí Opavané na 
vlastní oči,” konstatoval primátor Zby-
něk Stanjura.

Tímto velkým úspěchem navázalo 
město na dosavadní dlouhodobou 
úspěšnou dotační sérii. „Naší snahou 
je přinést Opavě co největší množství 
finančních prostředků z evropských, 

státních či krajských zdrojů, což 
pomáhá realizaci i takových projektů, 
na které by v rozpočtu města nezbyly 
peníze. I tady je město úspěšné a po-
slední tři roky získává obrovské 
finanční zdroje,” sdělil primátor. Mezi 
známé projekty z poslední doby hra-
zené z dotací patří rekonstrukce plo-
várny v Městských sadech, právě 
probíhající rekonstrukce Městského 
hřbitova či komplexní oprava Mateř-
ské školy na Šrámkově ulici v Kate-
řinkách.

Konkrétní čísla jsou následující: v le-
tech 2006–2008 bylo podáno 40 
úspěšných žádostí o dotaci s celko-
vým objemem dotace téměř 210 mili-
onů korun. A to do této sumy nezapo-
čítáváme úspěšný projekt Městského 
dopravního podniku, díky kterému 
začaly v Opavě jezdit duobusy. 

Při celkových nákladech na realizaci 
daných projektů ve výši téměř 312 
milionů korun to znamená, že dotace 
uhradily více než dvě třetiny všech 
nákladů. Jako nejúspěšnější lze hod-
notit letošní rok, kdy město získalo 
dotace ve výši cca 102 milionů korun. 
A k této částce teď už můžeme připo-
čítat i rekordních 420 milionů pro inte-
grovaný plán.

Podívejme se nyní blíže na některé 

investiční akce, které bude možné díky 
evropským dotacím uskutečnit.

Dětská hřiště s posezením 
v městských parcích

Zhruba už čtyři roky uvažuje město 
o zřízení malé a moderní sítě dětských 
hřišť, které by oživily městské parky 
a jiná místa v centru nebo v jeho blíz-
kosti. Šlo by o hřiště s prolézačkami, 
skluzavkami, dalšími atrakcemi a lavič-
kami. V příštím roce chce radnice začít 
s jejich budováním.

Mezi vybraná místa v centru města 
prozatím patří poměrně rozlehlá pod-
kova pod Ptačím vrchem (mezi Ptačím 
vrchem a zdí minoritského kláštera), 
prostranství za kostelem sv. Jana Křti-
tele (Smetanovy sady, část sadů, kde 
je Slezské muzeum či průmyslová 
škola), Dolní náměstí. O podobné dět-
ské koutky by měly být rozšířeny také 
Městské sady.

Základní myšlenka je jednoduchá: 
jde-li rodič či jiný blízký s dítětem 
na vycházku v centru města, bude 
mít možnost se na procházce zasta-
vit, odpočinout si na lavičce, zatímco 
si dítě může hrát na hřišti. V současné 
době mají maminky s malými dětmi 
možnost využívat hřiště a herní prvky 
v zahradách hned několika opavských 
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Příští rok by 
se mělo začít 

s výstavbou ven-
kovních dětských 
koutků v centru 
města. Snímek 
je z Opavského 

kulturního léta na 
Dolním náměstí.

Foto: Jan Šindler
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mateřských škol. V případě městského 
centra a Městských sadů ale taková 
možnost chybí.

Samostatnou investiční akcí, spoje-
nou s vybudováním hravého zázemí, 
je park Joy Adamsonové (u Kulturního 
domu Na Rybníčku). Součástí parku 
by se měl stát dětský koutek, jakési 
figurální dětské město. Podle součas-
ných návrhů by byl ústředním bodem 
vzrostlý strom obkroužený lavicí. Od 
sezení by vybíhaly čtyři cesty, na které 
by navazovala plocha pro malbu kří-
dou, pískoviště, sada průlezek se sklu-
zavkou či hrací plocha na velkou verzi 
stolní hry dáma. Průlezky by vytvá-
řely iluzi fantaskního města, domů, 
figur. Uvažuje se i o lanech a sítích pro 
pohybové aktivity.

Úprava břehů řeky Opavy 
pro procházky a sport

Mezi další významné a náročné pro-
jekty patří úprava břehů řeky Opavy. 
Cíl je kompletně revitalizovat oba 
břehy řeky Opavy prakticky po celém 
jejím průtoku městem – od Palhance 
po soutok s Moravicí. „Okolí řeky je 
v každém městě hojně navštěvova-
ným prostorem, který poskytuje vyžití 
od sportovců po romantické duše. 
Cílem projektu je tak umožnit všem 
obyvatelům města, aby se podél řeky 
mohli pohybovat bezpečně a poho-
dlně a aby si mohli vychutnat krásu 
naší řeky. V rámci projektu tak počí-
táme s výstavbou potřebných chodníků 

a cyklostezek s mostky pro pěší, cyk-
listy a bruslaře, s vhodnými úpravami 
zeleně a s instalací laviček a odpočí-
vadel,” uvedl vedoucí oddělení rozvoje 
města Petr Šnejdar. Trasy by měly vést 
tak, aby se nekřížily s automobilo-
vou dopravou. „Veřejné osvětlení bude 
samozřejmostí,” podotýká Šnejdar.

Opravy fasád domů v centru

Opava může získané peníze použít 
také na opravu fasád městských domů 
v centru. Jde o stejné domy, na které 
město vypsalo architektonickou soutěž. 
Tedy o dlouhé bloky na Horním náměstí, 
ulici Mezi Trhy či Dolním náměstí.

Město na proměnu tváře těchto domů 
vypsalo soutěž. S konkrétními návrhy 
jste se mohli letos seznámit na veřejné 
výstavě v Obecním domě, o vítězných 
návrzích jsme letos podrobně informo-
vali i s obrazovými ukázkami v Hlásce.

Obecní dům, kostel sv. 
Václava a další kulturní 
stánky

Bohaté zázemí pro nejrůznější kul-
turní aktivity by mohl poskytnout při-
pravovaný Obecní dům. Pod jednou 
střechou by se mohli potkávat a míjet 
fanoušci filmového klubu, mladí mířící 
za klubovou muzikou, zájemci o his-
torii města, lidé, kteří si šli popoví-
dat do kavárny v netradičních prosto-
rách. S rekonstrukcí Obecního domu 
by se mohlo začít někdy na přelomu 

tohoto a příštího roku. O podrobnos-
tech výstavby budeme v Hlásce ještě 
informovat.

Dokončit by se mohla rekonstrukce 
kostela svatého Václava, který se 
stává jedním z nejvyhledávanějších 
kulturních stánků v Opavě. Zájem 
o pořádání akcí v kostele je tak veliký, 
že jsou zamluveny zhruba na rok 
dopředu. Stále větší zájem je také 
o chrámové prostory jakožto místo 
svatebního obřadu. V tomto roce si 
v odsvěceném kostele řeklo své „ano” 
39 párů. (Informace o volných termí-
nech obřadů a podmínkách najdete 
v Hlásce na straně 5 v rubrice Krátce.)

Krátce o dalších projektech

Mezi další akce, kde je možné peníze 
využít, patří rekonstrukce a opravy ve 
Slezském divadle či sportovci oceňo-
vaná oprava velké tělocvičny na Tyr-
šově stadionu. Mezi zajímavosti z ob-
lasti cestovního ruchu patří nápad 
vybudovat na některých místech města 
sloupky s kukátky, skrze které by 
návštěvníci viděli obrázek, jak místo 
vypadalo v dřívějších dobách.

Do akcí patří i rekonstrukce Kultur-
ního domu Na Rybníčku. Stav domu 
je špatný a město chce zajistit dosta-
tečně praktický a důstojný sál pro 
pořádaní plesů, tanečních hodin, střed-
ních koncertů a akcí. V seznamu akcí 
figurují také opravy cest a chodníků 
v Městských sadech a další.

VÝSLEDKY IPRM – CELKOVÁ ALOKACE 116 599 458 EURO

žadatel
počet obyvatel Hodnocení

body
Celkové
výdaje

požadavek Přiznaná dotace Na občana

počet % Euro % Euro % z požadavku % z alokace Euro

Ostrava 309 098 53,76 80,98 129 210 916 109 449 098 84,71 63 490 374 58,01 54,45 205,41

Opava 59 156 10,29 74,96 30 062 500 27 807 812 92,50 16 131 045 58,01 13,83 272,69

Karviná 63 045 10,97 71,95 32 648 000 28 679 400 87,84 16 636 645 58,01 14,27 263,89

Havířov 84 219 14,65 63,62 20 670 391 19 120 112 92,50 11 091 394 58,01 9,51 131,70

Frýdek-Místek 59 416 10,33 55,84

CELKEM 574 934 100,00 212 591 807 185 056 422 107 349 458 92,07 208,24

ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI SMO O DOTACE – PŘEHLED 2006–2008
Rok Počet projektů Náklady Přidělená dotace

2006 17 103 461 000 41 571 722

2007 8 66 882 373 65 440 044

2008 15 141 575 960 102 565 333

CELKEM 2006–2008 311 919 333 209 577 098

2008 Integrovaný plán na roky 2008–2015 432 400 000 400 000 000
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VÝROČÍ

V řadě významných osmiček, 
kterými si připomínáme 

v letošním roce významná data 
české, evropské i světové historie, 
bychom neměli zapomenout 
na jedno místní výročí. Letos si 
připomínáme, že uplynulo 390 let 
od vzniku kamenného symbolu 
Opavy – Hlásky.

Tato stavba je již po staletí, ať už v pů-
vodní dřevěné, či od roku 1618 v ka-
menné podobě nedílnou součástí tváře 
města. Pro řadu generací Opavanů je 
Hláska téměř srdeční záležitostí. 

Účastníci výstupů na městskou věž 
Hláska si od listopadu budou moci pro-
hlédnout novou expozici o historii této 
věže. „Kromě informací o vzniku a pro-
měnách Hlásky se mohou podívat napří-
klad na soubor historických mincí, které 
byly nalezeny v makovici při rekonstrukci 
věže. Návštěvníci při výstupu do jednot-

livých pater uvidí také původní hodinový 
stroj, kladiva rozeznívající zvony, původní 
konstrukční prvky stavby a další zajímavé 
exponáty,” konstatovala ředitelka Opav-
ské kulturní organizace Irena Šindlerová, 
jejíž organizace se na přípravě expozice 
podílela.

Expozici připravili pracovníci magistrátu 
(Dagmar Kůrečková a další), Opavská 
kulturní organizace, grafička a galeristka 
Dagmar Hlubučková a dnes již zesnulý 
profesor Vladimír Preclík – sochař, malíř, 
spisovatel a pedagog. Na přípravě se 
podílela ještě řada dalších odborníků z ob-
lasti muzejnictví, památkové péče a ře-
mesel.

Z expozice se můžete například dozvědět, 
jaké názvy dnešní Hláska měla. Městská 
věž, německy užívané Turm, Stadturm 
nebo Stadhausturm, měla také přívlas-
tek „Hodinářská”. Sloužila jako orloj odbí-
jející každou čtvrthodinu. Spolu s ob-
chodními sklady a boudami pod ní, tzv. 
„Kaufhausem”, zcela přirozeně zaujala své 
místo na křižovatce důležitých obchod-
ních cest od Olomouce a od Hradce do 
Polska. Z věže se zahajovaly výroční 
trhy, před ní v prostoru náměstí se kont-
rolně vážilo vyskladněné zboží. Zde určitě 
docházelo také ke sporům a hádkám 
mezi kupci. Propojení se sídlem měst-
ských konšelů vzešlých z těch nejbohat-

ších měšťanů, kteří dole měřili a prodá-
vali své zboží a nahoře pak zasedali, aby 
mimo jiné řešili i vzniklé konflikty, bylo 
docela logické. Ustáleným názvem použí-
vaným po dlouhá léta pro toto místo byl 
„Schmetterhaus”, počeštěný na Šmetr-
haus, který se udržel až do konce 2. svě-
tové války.

Prokazatelně poslední dřevěnou věž 
smetla v r. 1561 vichřice, která spojila síly 
s požárem, a nechala ji dlouho ležet v roz-
valinách. Proto bylo rozhodnuto vystavět 
věž z „pevného” materiálu, tedy zděnou. 
Věž byla radikálně přestavěna opavským 
stavitelem Kryštofem Prochhuberem v le-
tech 1614–1615. Helmice přibyla až v r. 
1618 po zavěšení zvonu (letopočet na 
věži). Šedesátimetrová věž (60,28 m) se 
stala dominantou rozrůstajícího se města. 
V současnosti máte možnost vystoupit na 
její ochoz a prohlédnout si dnešní město 
Opavu z výšky (34,39 m nad zemí).

Termíny výstupů, během kterých si 
můžete expozici prohlédnout, stano-
vuje Městské informační centrum – viz 
www.infocentrum.opava.cz. „Popřejme 
naší staré důstojné dámě v novém kos-
týmu z roku 2006 vše nejlepší do dal-
ších staletí,” konstatuje jeden z největších 
žijících znalců historie Hlásky, tajemník 
magistrátu Tomáš Elis.

Městská věž Hláska slaví výročí
a nabízí malou historickou expozici

Na fotografiích je podoba Hlásky z 19. a z první poloviny 20. století. Dále je zde Lundwallův plán z pol. 18. stol. 
Na soudobých snímcích je vidět část nové expozice ve věži. Foto: archiv Tomáše Elise, Jan Šindler
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Slezský bard Petr Bezruč, kterého v oprýskané poštovní kanceláři 
trápí tvůrčí krize. Německý hudební skladatel Ludwig van 

Beethoven, který nedokáže probudit dostatečné napětí mezi tónikou 
a dominantou. Africká buš plná lidožravých domorodců a mezi nimi 
ochránkyně zvířat Joy Adamsonová. S těmito a dalšími osobnostmi 
opavské historie jste se mohli potkat na konci října v rámci velké 
Noci otevřených dveří na Hlásce. 

Noc otevřených dveří je akcí, kdy si mohou zájemci o prohlídku Hlásky projít 
celou městskou věž od sklepních prostor až po její ochoz nad večerním městem. 
Letos byla noc věnována osobnostem z opavské historie. V každém patře čekal na 
návštěvníky výjev spojený se známou osobností.

Ze zasedací síně městské rady se na jeden večer stala keňská rezervace divoké 
zvěře. Na zemi suchá tráva, po obvodu tygři, sloni a lvi. Chýše, ohniště a před ní 
malířské plátno, na které opavská rodačka Joy Adamsonová maluje portréty míst-
ních obyvatel. A jedna vymyšlená epizoda ze života, ve které figuruje lvice Elsa 
jako rozmazlená primadona vyžadující plnou pozornost své ochránkyně. Ale mezi 
tím také skutečná fakta ze života Joy Adamsonové – o jejím opavském dětství, 
o cestě do Afriky, o vzpomínkách na Vídeň a Opavu a další.

Ze sklepení, do kterého nemají běžně přístup ani zaměstnanci magistrátu, se stala 
zatuchlá kancelář poštovního úředníka a básníka Vladimíra Vaška alias Petra Bez-
ruče. Ten před diváky prožíval tvůrčí krizi a úřední prostředí glosoval slovy: „Sto 
roků v poštovním úřadě psal jsem…”

V chodbách věže vítal skupiny návštěvníků Johan Gregor Mendel. Teolog a zakla-
datel genetiky, který studoval na opavském gymnáziu, seznámil obecenstvo se 
svou poutí ke genetickým koncepcím. Záviš z Falkenštejna se v dalším patře poku-
sil vetřít do přízně Kunhuty, vdovy po Přemyslu Otakaru II. Před schodištěm na 
ochoz se pak se svou tvůrčí krizí potýkal Ludwig van Beethoven, kterého Lichnovští 
vyhnali ze zámku v Hradci nad Moravicí.

Po výstupu na věž byla poslední zastávkou pracovna opavských primátorů. 
Návštěvníci zde měli možnost vidět unikátní kolekci portrétů opavských purkmis-
trů a sledovat scénku ze života purkmistra Emila Rochowanského, kterého – a pře-
devším pak jeho ženu Idu – navštívil první malíř purkmistrovské kolekce Rudolf 
Templer.

Noc otevřených dveří navštívilo několik set lidí. Bezplatnou vstupenku na prohlídku 
bylo možné získat v Městském informačním centru. Zájem o akci byl tak velký, 
že zájemci rozebrali lístky během pouhých jedenácti minut od zahájení distribuce. 
Osobnosti se proto rozhodly připravit reprízu v polovině prosince. 

OSOBNOSTI

Setkání s Beethovenem 
aneb Noc otevřených 
dveří na Hlásce
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Domino zahájilo 
konferenci 
Forum 2000
Opavský dětský pěvecký sbor Domino zahájil svým 
koncertem jednu z prestižních evropských konferencí 
– pražské Forum 2000. Domino zazpívalo před více 
než 400 účastníky konference, mezi kterými nechy-
běli bývalý český prezident Václav Havel, jeden z nej-
lepších šachistů celé šachové historie Garry Kasparov 
a řada zkušených státníků, filozofů, sociologů, teo-
logů a dalších osobností. Václav Havel dětem, sbor-
mistryni Ivaně Kleinové a klavíristovi sboru Jakubovi 
Žídkovi osobně pogratuloval.  Foto: Vojtěch Klein

Opavský studentský orchestr 
čekají v listopadu dva 

důležité koncerty. Orchestr 
vystoupí na prestižním koncertě 
na pražském Žofíně a zúčastní 
se velkého opavského koncertu, 
který je věnován Antoniu 
Vivaldimu.

Opavský studentský orchestr ze Základní 
umělecké školy Václava Kálika se během 
posledních patnácti let přiřadil k nejú-
spěšnějším ansámblům mladých hudeb-
níků v republice. Je to možná i díky 
tomu, že dirigentka Naďa Hanousková 

vede na škole i dva přípravné soubory 
– Dětský komorní orchestr a Houslový 
soubor, které dodávají koncertnímu 
orchestru nové hráče.

V sobotu 15. listopadu bude Opav-
ský studentský orchestr opět účinkovat 
na koncertě vítězů rozhlasové soutěže 
Concerto Bohemia, jenž si z pražského 
Žofína můžete poslechnout v přímém 
přenosu na stanici Vltava a za čtrnáct 
dní pak zhlédnout ze záznamu na ČT2. 
Tohoto významného ocenění se orches-
tru s dirigentkou Naďou Hanouskovou 
dostalo již posedmé. 

Na konci listopadu si budete moci Opav-
ský studentský orchestr poslechnout 
ještě v programu Vivat Vivaldi! Společně 
s komorním orchestrem Musica Opavia, 
v němž pod uměleckým vedením Milana 
Zajíce hraje i několik bývalých členů stu-
dentského orchestru, připravují pro abo-
nenty koncertní řady program, jímž 
milovníkům krásné hudby připomenou 
330. výročí narození italského barokního 
mistra Antonia Vivaldiho. Koncert pořádá 
statutární město Opava ve spolupráci se 
Sdružením Talent. Koncert bude ve čtvr-
tek 27. listopadu v sále minoritského 
kláštera a začíná v 19 hodin.

Studentský orchestr vystoupí na koncertě vítězů

Autorská čtení, hudebně-
povídavé pořady, literární 

prvotiny i novela už populárního 
spisovatele. Listopadovou Opavu 
poprvé čeká festival Den poezie. 
Mezi nejznámější festivalová 
jména bude patřit Jan Burian či 
Michal Viewegh. 

Celorepublikový festival koordinuje praž-
ské občanské sdružení Společnost poe-
zie a letos se koná už podesáté. Akce 
souvisí s výročím narození zaklada-
tele moderního českého básnictví Karla 
Hynka Máchy a letos se jí účastní čtyři 
desítky měst. Letos poprvé nebude chy-
bět Opava. Organizace festivalu ve 
městě se ujala Opavská kulturní organi-
zace (OKO) ve spolupráci s nakladatel-
stvím Perplex.

V průběhu listopadu se v rámci míst-
ního programu uskuteční čtyři akce. 
Všechny proběhnou v Café Evžen. „Festi-
val odstartuje v sobotu prvního listopadu 
opavská básnířka Gabriela Kubová, jejíž 
sbírka erotické poezie Záznamy intimity 
si odbude svůj opavský křest jen čtyři 

dny po křtu pražském. Knihu představí 
svou osobitou recitací známá herečka 
Anna Polívková v doprovodu tria špičko-
vých jazzových muzikantů,” uvedl jeden 
z pořadatelů Dan Jedlička.

Další osobností, na kterou se můžeme 
těšit, je písničkář, textař, básník a mo-
derátor Jan Burian. Jeho hudební pořad 
Dívčí válka je cyklem písní ze stejno-
jmenného alba z roku 2006. „S nadhle-
dem a noblesou sobě vlastní bude Burian 
zpívat o dívkách od 17 do 80 let, o sou-
časných ženách a mužské krizi, o tom, 
kdo by měl být feminista a proč mají 
mít ženy přednost ve dveřích a muži 
v gramatice,” zve na setkání Jan Kunze 
z Opavské kulturní organizace. Vystou-
pení se koná ve středu 12. listopadu.

O den později se v Café Evžen na svém 
moravském turné zastaví Martin Rei-
ner a Michal Viewegh. Reiner je na české 
literární scéně známý především jako 
nakladatel a majitel bývalého vlivného 
brněnského nakladatelství Petrov (dnes 
Druhé město), v poslední době je však 
stále více uznáván i jako básník a publi-

cista. Prozaika Michala Viewegha, který 
je dvorním autorem Reinerova naklada-
telství, asi není třeba sáhodlouze před-
stavovat. Čtení z tvorby obou autorů 
bude jistě patřit k vrcholům opavského 
literárního podzimu.

Závěr festivalu se odehraje v režii nakla-
datelství Perplex. Literární večer v so-
botu 29. listopadu představí novou knihu 
Jana Kunzeho, básnickou sbírku Deka-
dent dezert, v níž se autor inspiroval 
životem ve městě a jeho poněkud drs-
nější poetikou. Lehce dekadentní záku-
sek nám Jan Kunze naservíruje v podání 
svého hudebně-recitačního projektu, se 
kterým už několik let úspěšně vystupuje 
na básnických festivalech a autorských 
čteních po celé republice. Kmotrem 
sbírky se stane pražský básník, pro-
zaik, hudebník, DJ a herec Tobiáš Jirous, 
který v rámci večera vystoupí jako host 
a představí ukázky své vlastní tvorby. 
Opavský křest knihy uzavře sérii listopa-
dových vystoupení, během nichž bude 
sbírka Dekadent dezert představena 
v hlavních kulturních centrech České 
republiky, tj. v Praze, Brně a Ostravě.

Do podzimní Opavy přichází festival Den poezie
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Úmrtí Petra Škarohlída. Opav-
ský zastupitel Petr Škarohlíd zemřel 
na konci října ve věku 63 let. Ška-
rohlíd působil především jako sbor-
mistr a dirigent. Vedl několik opav-
ských hudebních těles, mezi něž 
patří Pěvecký sbor slezských učite-
lek či Komorní pěvecký sbor Slezské 
univerzity. Pod jeho vedením získaly 
sbory řadu hudebních uznání a cen.
Podzimní Country širák. Dne 
22. listopadu se v 19.30 hodin v sále 
kulturního domu Na Rybníčku již 
počtrnácté rozezní první tóny coun-
try hudby. Celý bál je koncipován 
jako soutěžní přehlídka country kapel 
opavského okresu. V průběhu večera 
účastníci formou hlasování rozhodnou 
o vítězi, který je po celý rok držitelem 
putovního Country širáku. V tento 
večer své umění předvedou sku-

piny Country s. r. o., Fram, Kamarádi, 
Kotva, Opavská IV, Stašeko, Zále-
sáci a skupina Azyl, která je každo-
ročním pořadatelem. Širák je jedinou 
akcí svého druhu v opavském okrese, 
letošní ročník je zčásti dotován gran-
tem udělovaným statutárním městem 
Opava. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji ve Sluně.
Zajímavosti z Opavy a Opavska. 
Letošní 2. číslo Vlastivědných listů 
Slezska a severní Moravy přináší řadu 
původních článků – mj. o velkých 
dnech Kateřinek v roce 1918, o úsilí 
o rehabilitaci Slezska a zřízení opav-
ské univerzity v letech 1968–1970, 
o mistrovství světa v krasobruslení 
před 100 lety. Připomíná také výročí 
významných institucí – Státního 
okresního archivu v Opavě, Kraj-
ského arboreta v Novém Dvoře i Os-

travsko-opavské diecéze. Poslední 
rok ve svobodném Československu 
zachycují vzpomínky jednoho z vo-
jáků hájících opevnění v okolí Hlav-
nice. Z opavských významných osob-
ností jsou vzpomenuti akademičtí 
sochaři J. Lukešová a V. Kýn i stavi-
tel A. Bartel. 
Koncertní ohlédnutí za dvěma 
výročími. K 90. výročí vzniku Čes-
koslovenska a ke 40. výročí založení 
Matice slezské proběhne symfonický 
koncert, na kterém zahraje Velký 
symfonický orchestr Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Koncert se bude 
konat 24. listopadu a začíná v 18 
hodin v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého v Kylešovicích. Na programu 
budou díla L. Janáčka, H. Wieni-
awského a G. Enescua. Pořádá Agen-
tura Karla Kostery a Matice slezská.
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Město ocenilo nejlepší 
výtvarné a literární práce, 

které se sešly v letošním 
ročníku dětské a studentské 
soutěže O cenu primátora. 
Téma letošního ročníku bylo 
Bílá Opava, to pravé místo pro 
život.

Ve výtvarné části soutěže se porota 
rozhodla, že nejlepším udělí cenu 
bez udání konečného pořadí. Záro-
veň udělila čestná uznání ještě dalším 
zdařilým počinům. Literární porota 
vedená ostravskou spisovatelkou 
a básnířkou Boženou Klímovou byla 
při posuzování náročná a v několika 
kategoriích udělila jen některé ceny. 

„Při hodnocení prací porota přihlížela 
nejen k literárnímu zpracování tématu, 
ale i originalitě myšlenek a nápadů. 
Soutěžní texty dávají dohromady 
téměř ucelený obraz města Opavy 
od založení po současnost. Někteří 
zúčastnění se ve svých pracích upnuli 
více k historii, k legendám, jiní pouze 
k dnešku, další popsali vztah k Opavě 
několika větami, ostatní vyprávějí 

o svých pocitech ze života na Opav-
sku,” uvedla členka literární poroty 

a ředitelka Knihovny Petra Bezruče 
Zuzana Bornová.

Dětská a studentská soutěž O cenu primátora

Výtvarná soutěž
1. kategorie – mateřské školy. Ceny: 
Eliška Pagáčová, 6 let, Před radnicí, MŠ Hav-
líčkova, Adéla Polhošová, 6 let, Let balónem, 
MŠ Mostní. 2. kategorie – 6–8 let. Ceny 
neuděleny. 3. kategorie – 9–11 let. Ceny: 
Daniel Fréhar, 9 let, Hláska, ZŠ Mírová, 
Milada Schneiderová, 9 let, ZŠ Mírová. 
4. kategorie – 12–15 let. Ceny: kolek-
tiv žáků 9. tříd – ilustrace a úprava básnické 
sbírky Bílá Opava, ZŠ Opava-Kylešovice, 
Adam Hanšut, 15 let, Proměna sídliště, ZŠ 
Vrchní, Anežka Nováková, 15 let, Hláska, ZŠ 
Englišova, Tomáš Plachký, 15 let, Keramická 
Hláska, ZŠ T.G. Masaryka (Riegrova). 5. ka-
tegorie – 16–18 let. Nebyla obeslána. 
6. kategorie – studenti VŠ. Ceny: Imrich 
Veber, 20 let, Fotografie z Opavy, Lenka 
Sýkorová, 20 let, Noční bruslení. Katego-
rie ZUŠ. 1. kategorie MŠ. Ceny: Mari-
ana Klimundová, 6 let, Tramvaj, ZUŠ Opava. 
2. kategorie – 6–8 let. Ceny: Anna Skřon-
tová, 7 let, Ptačí vrch, ZUŠ Opava, Adéla 
Kožušníková, 8 let, Fontána, ZUŠ Opava, 
Šimon Gratza, 6 let, Ptačí vrch. 3. kate-
gorie – 9–11 let. Ceny: Aneta Moslerová, 
9 let, Tramvaj, ZUŠ Opava, kolektiv žáků 
p. uč. Janečkové, 9–11 let, ZUŠ Opava, 
Lukáš Matýsek, 9 let, Kašna, ZUŠ Opava. 

4. kategorie – 12–15 let. Ceny: Marie 
a Tereza Čižmárovy, 13 a 15 let, cyklus Pěší 
zóna, ZUŠ Opava, 5. kategorie – 16–18 
let. Ceny: Marie Lukáčová, 16 let, Opavská 
periferie, ZUŠ Opava. 6. kategorie – stu-
denti VŠ. Neobeslána.

Literární soutěž
Poezie. Kategorie II. (věk 9–11). 
3. cena: Daniel Berger – „Opava”, ZŠ B. 
Němcové, 3. cena: Vít Palzer – „Sportu-
jící Opava”, ZŠ B. Němcové. Kategorie 
III. (věk 12–15). 2. cena: Tereza Kaš-
tovská – „Opava”, 15 let, ZŠ Opava-Kyle-
šovice. Zvláštní cena: básnická sbírka „Bílá 
Opava” kolektivu žáků 9. C, ZŠ Opava-
-Kylešovice. Próza. Kategorie II. (věk 
9–11). 1. cena: Tomáš Domes – „Moje 
město”, 10 let, ZŠ B. Němcové, 2. cena: 
Nicolas Pérez – „Bílá Opava, to pravé město 
pro život”, 10 let, ZŠ B. Němcové, 3. cena: 
Michaela Gřešková – „Bílá Opava”, 11 let, 
ZŠ T. G. Masaryka. Kategorie III. (věk 
12–15). 1. cena: Lada Červinková – „Bílá 
Opava”, 12 let, ZŠ T. G. Masaryka, 3. cena: 
Marta Kubánková – „Bílá Opava”, 13 let, 
ZŠ Boženy Němcové. Kategorie IV. (věk 
16–18). Zvláštní cena: Sebastián Filip – 
„Opava”, 16 let, ZŠ Otická.

Pětice motorkářů z Opavy 
a okolí, která letos v létě 

absolvovala náročnou cestu 
z Opavy k Aralskému jezeru, 
připravila na listopad povídání 
o výpravě spojené s promítáním 
fotografií. Akce proběhne 
25. listopadu v Loutkovém 
divadle, začíná v 19 hodin 
a vstup je volný.

„Jedna cesta. Dva kontinenty. Tři 

týdny. Čtyři státy. Pět přátel. Deset 
tisíc kilometrů. To je dobrodružství, 
za kterým se chceme společně s ši-
rokou veřejností ohlédnout promítnu-
tím našeho expedičního DVD Aral Tour 
Kazakhstan 2008,” říká jeden z účast-
níků Jindřich Zimola. O výpravě jste 
si mohli přečíst v prázdninové Hlásce, 
nyní se motorkáři podělí o postřehy 
a nevšední zážitky bezprostředně. 
„Budeme vyprávět o přejezdu mezi 
kontinenty po mostě z Evropy do Asie, 

o stanování ve stepi i polopoušti se 
štírem pod stanem, jízdě po prašných 
cestách – necestách, kde vzdálenost 
400 km mezi městy není žádná dálka, 
nebo o hlubokých brodech na kazaš-
ských okreskách,” zve na setkání Jin-
dřich Zimola. Promítání je napláno-
váno na úterý 25. listopadu a začíná 
v 19 hodin v Loutkovém divadle 
v Opavě. „Vstup je zdarma a všechny 
srdečně zveme,” podotkl Jindřich 
Zimola.

Motorkáři budou vyprávět o cestě k Aralu
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INZERCE

13. 11.–16. 11. 2008

VEZMI 3 KUSY 

ZBOŽÍ, ZAPLAŤ 2
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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
DVEŘE, ZÁRUBNĚ, SCHODIŠTĚ
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APARTMÁNY KRAMER -  NOVÉ MODERNÍ 
UBYTOVÁNÍ V CENTRU OPAVY

VÍCE NA WWW.REMARK.CZ
OSTROŽNÁ ULICE 32 - 733 53 54 33
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Koleos: spotřeba 6,1–13,0 (l/100 km), emise CO
2
 191–230 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889, www.dealer-renault.cz

RENAULT KOLEOS 
4x4 TĚLEM. RENAULT DUŠÍ.

JIŽ OD XXX XXX Kč

•  výborná variabilita interiéru •  komfortní výbava • vysoká úroveň bezpečnosti

RENAULT KOLEOS 2,0 dCi
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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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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 11. 10.00 ROMEO A JULIE sk. D – Č
  2. 11. 19.00 ROMEO A JULIE. Premiéra. sk. P – Č
  3. 11. 10.00 MY FAIR LADY Školy – M
  4. 11. 19.00 ROMEO A JULIE sk. 1–Č
  5. 11. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. H – Č
  6. 11. 10.00 SUGAR školy – M
  7. 11. 17.00  SLAVNOSTNÍ DEN POLICIE  uz. předst. 
  8. 11. 17.00 VÝROČNÍ KONCERT OPAVSKÝCH 

NÁRODOPISNÝCH SBORŮ 
(Středisko volného času Opava) 

  9. 11. 17.00 MY FAIR LADY mimo – M
10. 11. 19.00 ROMEO A JULIE sk. M – Č
11. 11. 19.00 MY FAIR LADY stará sk. 5 – M
12. 11. 10.00 POPELKA školy – M
13. 11. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. 9 – O 
14. 11. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ uz. předst. – Č
14. 11. 19.00 ROMEO A JULIE sk. 3 – Č
15. 11. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. 7 – O
16. 11. 14.00 PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR. 
 16.00 Hostuje Moravské divadlo Olomouc. mimo – P
18. 11. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
19. 11. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. 2 – O
20. 11. 18.00 MY FAIR LADY sk. S – M
21. 11. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 4 – Č
23. 11. 10.00 MATINÉ. E. Trupar představí dramaturgyni 

a šéfku činohry SD B. Fišerovou a její poezii 
s dalšími hosty. mimo 

23. 11. 18.00 NATĚRAČ uz. předst. – Č
24. 11. 10.00 STRAKONICKÝ DUDÁK školy – Č
24. 11. 18.00 MY FAIR LADY sk. O – M
25. 11.  9.00 OTESÁNEK. 
 10.30 Hostuje Divadlo Šumperk. školy – P
26. 11. 19.00 ŠEK NA RADOST. Kulturní pořad. uz. předst.
27. 11. 19.00 POSTILIÓN Z LONJUMEAU stará sk. 6 – O
29. 11. 17.00 KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU 

A MAŽORETEK. ZUŠ V. Kálika. 
30. 11. 19.00 BLBEC K VEČEŘI mimo – Č

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
25. 11. 19.00 ARAL TOUR KAZACHSTÁN 2008. Na motorce 

z Opavy do Kazachstánu – premiérové veřejné pro-
mítání expedičního DVD pětice opavských motor-
kářů, kteří přes Slovensko, Ukrajinu a Rusko dojeli 
až ke kazašskému Aralskému jezeru. Během tří 
týdnů a deseti tisíc kilometrů zkusili jízdu v rozleh-
lých stepích, pouštních oblastech, těžkém blátivém 
terénu přes brody, aby mohli zažít nezvyklé dobro-
družství a dojet až do Asie. Loutkové divadlo. Pořádá 
SMO a SVČ. 

27. 11. 19.00 VIVAT VIVALDI! Účinkují: Opavský studentský 
orchestr a Musica Opavia v programu k 330. výročí 
narození skladatele. 3. abonentní koncert SMO 
a Sdružení pro umění a výchovu Talent. Minoritský 
klášter.

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 
20 Kč/os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy probíhají kaž-
dých 20 minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
  1. 11. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 27. 10. v MIC
15. 11. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 10. 11. v MIC
29. 11. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 24. 11. v MIC

VÁNOČNÍ JARMARK 1.–23. 12.
Dolní náměstí
  1. 12. 15.00 FOLKLORNÍ SOUBOR ÚSMĚV – národopisný soubor 

Opava.
 17.00 ABRAXAS – česká rocková skupina.
  2. 12. 16.30 KOMORNÍ SBOR PŘI SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
  3. 12. 15.00 CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA – tradiční 

vánoční skladby.
 16.30 ROCK ´N´ ROLL BAND M. WOODMANA – 

rock’n’rollové melodie, skladby z nového alba Štyrka.
  4. 12. 16.00 FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
 17.30 DAVID SPILKA s rockovou kapelou.
  5. 12. 16.00  GALAXY – hudební skupina.
 18.00 OHŇOSTROJ 
 19.00 GALAXY – hudební skupina.
  6. 12. 16.00 SVATÝ PLUK – rockový pěvecký sbor z Uh. Hradiště.
 17.30 BOKOMARA – česká folková skupina.
  7. 12. 14.30 ATOMIC HOT ROD – rock’n’roll a rockabilly.
 16.00 ABBA REVIVAL BAND – skupina Po Stars z Ostrav-

ska.

Horní náměstí
  3. 12. 15.30 TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST
 16.00–20.00 DJ VÁNOČNÍ OLDIES A KARAOKE
  4. 12. 15.00 TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST
  5. 12. 15.00–20.00 DJ MIKULÁŠSKÉ OLDIES A KARAOKE

X. ROČNÍK FESTIVALU DEN POEZIE V OPAVĚ 1.–29. 11.

Café Evžen, Beethovenova 2, Opava. Pořádá OKO a nakladatelství Per-
plex. Info: OKO, Ostrožná 46, tel.: 553 791 947, jan.kunze@opava-city.
cz
  1. 11. 20.00 ZÁZNAMY INTIMITY – křest knihy G. Kubové. 

Literárně-hudební pásmo ze sbírky erotické poezie 
opavské autorky. Účinkuje: A. Polívková (recitace), 
hudební doprovod Jazz Trio Praha. 

12. 11. 20.00 DÍVČÍ VÁLKA – vystoupení J. Buriana. Cyklus 
písní ze stejnojmenného alba o dívkách od 17 do 80 
let. Písničkář, básník, textař a moderátor J. Burian 
(Praha) v pořadu o současných ženách a mužské 
krizi.

13. 11. 18.00 AUTORSKÉ ČTENÍ – M. Viewegh a M. Reiner. Opav-
ské zastavení dvou osobností současné české litera-
tury: představí se známý prozaik a jeho vydavatel – 
brněnský básník, publicista a nakladatel M. Reiner.

29. 11. 20.00 DEKADENT DEZERT – křest knihy J. Kunzeho. Spo-
jení básnického textu s jevištní performancí a hud-
bou. J. Kunze a hosté. Knihu pokřtí spisovatel, hudeb-
ník a herec T. Jirous (Praha).

VÝSTAVY
STUDIJNÍ KRESBY A AKVARELY. Práce žáků 1.–2. ročníků – obor gra-
fika. Galerie Librex, Ostrožná ul. Vernisáž 4. 11. v 17 h. Potrvá do 30. 11.
DESIGN, GRAFIKA, HRAČKA. Výstava prací studentů střední školy prů-
myslové a umělecké k 15. výročí založení uměleckých oborů. Kostel sv. 
Václava. Zahájení 20.10. v 17 h. Potrvá do 5. 11.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JADRANA ŠETLÍKA. Kostel sv. Václava. Od 
12. 11. do 30. 11.
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK všech plemen a barevných variet. 
Kočky z mnoha států Evropy, posuzovatelé z Francie, Německa, Norska 
a Izraele. 8. 11. odpoledne soutěž o nejlepší bílou kočku. Víceúčelová 
hala Opava. 8.–9. 11. od 9 do 17 h.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
VÝVOJ PŘÍRODY VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ. SLEZSKO 
V LIDOVÉM UMĚNÍ. EVROPSKÉ UMĚNÍ 14.–18. STOLETÍ ZE SBÍREK 
SZM: I. GOTIKA, II. RENESANCE A BAROKO. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Út–So: 9–12, 13–16 h., Ne, svátky: 9–12, 14–16 h.
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. 
Otevřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h.
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Otevřeno: denně 
8–16 h.
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-Darkovičky. 
Pouze pro předem ohlášené návštěvy, tel.: 595 051 110.
SRUB PETRA BEZRUČE. Ostravice – Srub Petra Bezruče. Otevřeno: Út–
Ne: 9–11, 14–16 h., tel.: 558 682 356.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V OBRAZECH 1958–2008. Výstavní pavi-
lon AND.
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější dřevina světa ve sbírkách AND. 
Arboretum Nový Dvůr. 
28. ŘÍJEN 1918 A VZNIK LEGIONÁŘSKÉHO MUZEA V OPAVĚ. 
Výstava k 90. výročí vzniku ČSR a 80. výročí založení muzea. Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. Do 30. 11. 
VZPOMÍNKY Z POUTÍ (SVATÉ OBRÁZKY ZE SBÍREK SZM). Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. Výstava bude zahájena 27. 11.
SLEZSKO V DÍLE ADOLFA ZDRAZILY. Výstava věnována 140. výročí 
narození malíře. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Vernisáž 6. 11. 
v 17 h.
PETR ŠTÍCHA – DŘEVOŘEZBY, PŘÍRODNÍ INSPIRACE. Výstavní 
pavilon, AND.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – VZÁCNÁ RAZI-
DLA PRAŽSKÝCH GROŠŮ Z MUZEJNÍCH SBÍREK (část těškovického 
pokladu). Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 30. 11.
SLEZSKÝ ÚSTAV SZMO: PROFIL – VÝZKUM – PERSPEKTIVA. Mezi-
národní vědecká konference konaná u příležitosti 60. výročí vzniku Slez-
ského ústavu SZM v Opavě (1948–2008). Konference je určena odborné 
veřejnosti a studentům SU. Slezský ústav SZM – zasedací síň, Nádražní 
okruh 31. 4. 11. od 9 do 19 h., 5. 11. od 9 do 13 h.
OPAVA CANTAT 2008. Koncert v rámci celostátního sborového festi-
valu studentských sborů. Pořádá Mendelovo gymnázium. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. 20. 11. v 19 h.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1., 8. 11.    SEBEOBRANA PRO DÍVKY OD 10 LET. 
 9.00–11.00  Pod vedením instruktorů MP Opava. Info: 

553 623 276, p. Vajda nebo MP Opava p. Špi-
čák. Tělocvična na Krnovské ul. v areálu 
magistrátu. 
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  2., 16., 30. 11.    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,...).
  7. 11.–8. 11.    SEMINÁŘ STEPU V PRAZE. Pro začáteč-

níky i pokročilé. Výlet do Prahy se sobotním 
seminářem s R. Butterfly. Info: 553 712 821, 
777 272 216, A. Vajdová.

  8. 11. 17.00  VÝROČNÍ KONCERT OPAVSKÝCH FOLK-
LORNÍCH SOUBORŮ. U příležitosti 30. 
výročí dětského folklorního souboru Úsměv, 
25. výročí folklorního souboru Vrtek a cimbá-
lové muziky Opavští hudci, 10. výročí folklor-
ního souboru Ischias. Slezské divadlo. Po kon-
certu bude od 20 h. probíhat v sále KD Na 
Rybníčku slavnostní posezení u cimbálu. Info: 
553 712 821, estetika@svcopava.cz, pí Wenze-
lová.

  8. 11.  15.00  MAŠKARNÍ PLES. Hry, soutěže, zábava. Info: 
553 623 276, p. Vajda nebo MP Opava p. Špi-
čák. Herna stolního tenisu TJ Sokol Opava-Ka-
teřinky.

15. 11.–16. 11.    XXXVI. VÝSTAVA OKRASNÉHO 
 9.00–17.00  PTACTVA A KANÁRŮ OPAEXOT 2008. 

Výstava ve spolupráci s ČSCH ZO 4 Opava. 
SVČ Jaselská.

22. 11. 15.00  PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT 
S „L” A „S” bylo nebylo..., snad by se vám 
líbilo, projít s námi cestou krátkou 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 Jasel-
ská. Info: 553 712 821, estetika@svcopava.cz, 
pí Montagová.

29. 11. 14.00–17.00  VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Přijďte 
si k nám vyrobit adventní věnec. S sebou 
si vezměte svíčky a dekorace dle vlastního 
vkusu. Info: 553 712 821, A. Vajdová. SVČ 
Jaselská.

29. 11. 14.00–17.00  STŘELNICE SVČ HUSOVA bude otevřena pro 
děti a rodiče – přijďte si vyzkoušet několik typů 
vzduchových zbraní. Info: 553 623 276, p. Ka-
lavský.

 6. 12. 15.00  ČERTOVÁNÍ. Zveme všechny andílky a čertíky 
na nadílku do domečku. Info: 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz, pí Montagová. SVČ 
Jaselská.

ŠKOLA BRUSLENÍ. Každou listopadovou So i Ne na Zimním stadionu 
v Opavě, vždy v 8.30–9.30 h. (pozor 9. a 30. 11. změna času – začíná se 
v 7.45 h.). Info: K. Vajda 774 181 560, sport@svcopava.cz.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Středisko pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, lout-
kovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  2. 11. 10.00 a 16.00 ČAROVÁNÍ Z BEDNY ANEB O ČERVENÉ 

KARKULCE. DDS Rarášci LD SVČ. Veselá 
pohádka pro celou rodinu. LD.

  4. 11. 19.00 JANA KOUBKOVÁ. Jazzový koncert za dopro-
vodu Tria Vojtěcha Eckerta, swing, bossa nova, 
balady, jazzové evergreeny a standardy. Pro 
mládež a dospělé. 5. 11. v 10 a 11.30 h. pro 
SŠT. LD.

  9. 11. 10.00 a 16.00 JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA. Divadlo Na cestě 
Liberec. Pro děti od 4 let. LD.

16. 11. 10.00 a 16.00 PŘÍBĚHY ČMELÁČÍHO STRAŠIDLA. DS 
Sáček LD SVČ. Pro děti od 4 let. LD.

23. 11. 10.00 a 16.00 O ZLATÉ RYBCE. Loutkoherecký soubor 
Broučci LD SVČ. Pro děti od 4 let. LD. 

30. 11. 10.00 a 16.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Asketické divadlo 
Maléhry Brno. Pro děti od 3 let. LD.

  1. 12. 19.00 PEKLO. Asketické divadlo Maléhry Brno. 
Komické drama pěti žen, kterým tragicky 
poznamenal život jeden muž. Předprodej 
Sluna. LD.

  6. 12. a 7. 12. MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY S POHÁDKOU. 
 10.00 a 16.00 Předprodej od listopadu v LD.
NA CESTĚ... 5.–8. 11. – 2. ročník přehlídky amatérského studentského 
divadla, info: www.loutkovedivadlo.svcopava.cz
  5. 11. 17.00 PEČENĚ Z JEDNOROŽCE (náměstí Osvobodi-

telů č.p. 14, Opava)
 19.00 OTESÁNEK (Divadelní soubor Štěk Opava)
 21.00 TAXI VYNIL (Tramtárie Olomouc)
  6. 11. 16.00 O MUŽI, KTERÝ POČÍTAL ŠIŠKY (DS Spolu, 

ale každý sám, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř)
 17.00 CHUDÝ A VESELÝ (DS Moje pětka, ZUŠ F. A. 

Šporka, Jaroměř )
 18.00 OSUDOVÉ KOLO (DS Kdo-si, ZUŠ F. A. 

Šporka, Jaroměř)
 21.00 FAUST (PoDiv Brno)
 7. 11. 16.00 SEN (Divadlo Ostrava)
 18.00 RECITÁL JANY ALFABETY CINDLEROVÉ
 20.30 VEČER DÍLEN

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
  8. 11. 17.00 ÚČINKOVÁNÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY ZUŠ V. 

KÁLIKA (vedoucí R. Kubala) na výročním koncertě 
opavských národopisných souborů. Slezské divadlo.

15. 11. 19.00 CONCERTO BOHEMIA 2008 – KONCERT VÍTĚZŮ. 
Účinkuje Opavský studentský orchestr (vedoucí N. 
Hanousková), koncert odvysílají Český rozhlas 3 – 
Vltava a Česká televize 2. Palác Žofín Praha.

29. 11. 16.00 KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ V. 
KÁLIKA (vedoucí P. Bouček) a mažoretek AMA 1–4 
(vedoucí E. Dudová). Slezské divadlo.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, 
www.konzervator.cz
  5. 11.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Akce bude zahájena
10.00–16.00  koncertem studentů v aule školy, dále prezentace 

oborů, prohlídka školy, přípravné kurzy k talentové 
zkoušce.

25. 11. 18.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL M. KEPRTA. Koncert u příleži-
tosti oslav 10. výročí založení školy. Aula konzervatoře.

29. 11. 19.00 ADVENTNÍ KONCERT. Koncertu bude předcházet 
slavnostní mše sv. v 17 h. Kostel sv. Václava, Ostrava.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rekto-
rat@slu.cz, www.slu.cz
14. 11. 16.00 RACIONÁLNÍ DIETA. Přednáška pro veřejnost, před-

náší K. Cajthamlová. Sněmovní sál minoritského kláš-
tera.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (jen pro předem přihlášené)
  6. 11. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV 

ZE ZDRAVOVĚDY. Gerontologie – obor budoucnosti? 
Přednáší T. Mareth. Aula.

13. 11. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV 
ZE ZDRAVOVĚDY. Operace tříselných kýl ve Slezské 
nemocnici. Přednáší T. Papuga. Aula.

20. 11. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV 
ZE ZDRAVOVĚDY. Katarakta (šedý zákal). Přednáší E. 
Butela, Z. Wandrolová, D. Bednářová. Aula.

27. 11. 16.00 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV 
ZE ZDRAVOVĚDY. Kodex práv pacientů. Přednáší L. 
Hanková. Aula.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, www.vck.slu.cz
  4. 11.  8.00 CELODENNÍ KURZ „LESNÍ ZÁKON A JEHO PRO-

VÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO VLASTNÍKY LESŮ A OD-
BORNÉ LESNÍ HOSPODÁŘE”. Posluchárna VC SU.

  4. 11. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU ITALŠTINY (začátečníci) 
A KURZU „DAŇOVÁ EVIDENCE”. Posluchárny VC 
SU.

  5. 11. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU němčiny pro mírně pokročilé. 
Posluchárna VC SU.

  6. 11. 16.00 ZAHÁJENÍ KURZU francouzštiny pro středně pokro-
čilé. Posluchárna VC SU.

18. 11. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU „TVORBA WEBOVÝCH STRÁ-
NEK”. Posluchárna VC SU.

20. 11. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU „ZÁKLADY PRÁCE S PC”. Poslu-
chárna VC SU.

27. 11.  8.00 CELODENNÍ KURZ „ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ 
V ÚŘEDNÍM STYKU”. Posluchárna VC SU.

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, www.cafe-evzen.cz
  1. 11.  ZÁZNAMY INTIMITY – křest knihy erotické poezie, 

umělecký přednes A. Polívková.
  8. 11.  MED – jazzový koncert opavského rodáka J. Janka - 

bass.
10. 11.  ONE MAN SHOW TOMÁŠE MATONOHY – divadelní 

představení.
12. 11.  JAN BURIAN – známý písničkář.
13. 11.  MICHAL VIEWEGH – autorské čtení z nové knihy 

„Román pro muže”.
29. 11.  KŘEST NOVÉ KNIHY nakladatelství Perplex autora J. 

Kunzeho.

JAZZOVÝ KLUB – VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – bar 
Vinárny U Přemka, Sluna
  4. 11. 20.00 LACO DECZI – koncert k jeho kulatým narozeninám.
  6. 11. 20.00 TRIO FRANTIŠEK UHLÍŘ, JURKOVIČ (CHORVAT-

SKO) A JAROMÍR HELEŠIC – evropský jazz.
12. 11. 20.00 RUCHADZE BAND – vynikající kapela s výborným 

zpěvákem (Holandsko-CZ).
13. 11. 20.00 RADEK KRAMPL BAND – nejlepší vibrafonista u nás 

a jeden z nejlepších v Evropě.
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20. 11. 20.00 MORYBUNDUS – špičková ostravská kapela s vynika-
jícím zpěvákem. Led Zeppelin, Deep Purple, Eric Clap-
ton, bluesová muzika.

MUSIC BAR JAM
Otická 12, Opava, tel.: 724 565 118, info@musicbarjam.cz, 
www.musicbarjam.cz
  1. 11. 20.00 IMODIUM – broumovská kapela.
  7. 11. 20.00 ZÓNA A (slovenská punková legenda), NARDEN, 

ČEMU NEROZUMÍŠ.
15. 11. 20.00 ELEKTRO-ROCKOVÝ FRU FRU – nominace na Anděla 

2005.
22. 11. 20.00 ZÁVIŠ – koncert.
29. 11. 20.00 KATARZE, THE PANT A CLUNCER – koncert.
STUDENTSKÁ PÁRTY – každou St v měsíci, pouští DJ VIKI a DJ VAGDA.

ELIM OPAVA, o. s.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, elimopava@elimo-
pava.cz, www.elimopava.cz
SLUNÍČKO – klub pro rodiče na MD a jejich děti, Út a Čt: 9–12 h. v pro-
storách tělocvičny, Út: čtvrthodinka angličtiny pro babies, klubovna: Út – 
Yamaha class (pohybově-hudební aktivita), mini-klub-Elimáček, St: 9.30–
11 h., pro rodiče s dětmi od 1–3 let.
SENIOŘI – klubovna: Po: 15.30–17 h. – hrátky s pamětí a relaxační cvi-
čení.
ANGLIČTINA – pro děti se Cindy: Út nebo Čt: 15–16 h., pro dospělé: Bar-
bara + Beckley jsou zpět! Začátečníci: St: 18–19 h., středně pokročilí: St 
a Čt: 18–19 h., pokročilí: Út a Čt: 18–19 h.
DĚTI – florbal: Po: 14.30–16 h., 16–17 h., tensing: Út: 15–19 h., ICM – 
informační centrum pro mládež (prodej slevových karet ITIC, ISIC, ALIVE), 
každý všední den přístup na internet.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – hledáme dobrovolníky pro různé čin-
nosti.
6. NAROZENINY CENTRA ELIM – 8. 11. od 14 h., dort, koncert, zábava.

ANGLIČTINA PRO DĚTI s. r. o.
nám. Osvoboditelů 7, Opava, tel.: 553 730 498
  8. 11. 10.00 DĚTI A PŘEDŠKOLNÍ HUDEBNÍ PROGRAMY. Před-

náška s praktickou ukázkou. L. H. Černohorská, www.
yamahaskola.cz.

22. 11. 10.00 VAŘÍME DĚTEM maličkým a malým zdravě. Před-
náška o zdravé výživě pro děti spojená s ochutnávkou. 
M. Krejčí, J. Kvapilová, www.bobaja.cz.

29. 11. 10.00 KDY NEJLÉPE ZAČÍT s výukou cizích jazyků u dětí, 
program Baby’s Best Start, B. Tošenovská. Info: 
553 730 498, www.helendoron.cz.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
Do 10. 11. z důvodů stěhování SEV Areka uzavřena pro veřejnost. Nové 
prostory jsou ve stávající budově ve stejném patře, na druhé straně 
chodby.
  9. 11. 16.00 „PŘIPOMENUTÍ ...” k 70. výročí Křišťálové noci 

v Opavě. Švédská kaple v Kateřinkách.
10. 11.  8.00 SPECIÁLNÍ ZASEDÁNÍ OZDM. Sraz před Hláskou.
22. 11.  9.00 VÁNOČNÍ VÝROBKOVÁ SOBOTA – jen pro předem 

přihlášené.
26. 11.  VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ a vánoční dekorace
 13.00–16.00 – jen pro předem přihlášené.

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.
  2. 11.  DUŠIČKOVÝ VÝLET – přihlášky v klubu Modrá 

kočka.
19. 11.  SVĚTOVÝ DEN PREVENCE TÝRÁNÍ. Hry, sou-

těže, povídání s odborníky. Ve spolupráci s Magis-
trátem města Opavy.

KLUB RYBNÍČEK
Při o. s. Život a Zdraví – pobočka Opava, Na Rybníčku 60, Opava, tel.: 
553 610 857, 605 211 414, klub.rybnicek@seznam.cz
KLUB ZDRAVÍ
  4., 12., 18.00 ANGLIČTINA – biblické příběhy v anglickém jazyce
18., 26. 11.  spolu se základy gramatiky. CASD, Olomoucká 51.
  7. 11. 17.00 VEČERY NAD BIBLÍ – B. Hyvnarová
14. 11. 17.00 POZOR, EMOCE! – přednáška, L. Švihálek, autor 

knihy Důvěřuj životu
21. 11. 17.00 VEČERY NAD BIBLÍ – L. Švihálek
25. 11. 17.30 STRAVA JAKO LÉK II. – přednáška s ochutnávkou, F. 

Janek
KLUB PATHFINDER – ODDÍL 118 OPAVA 
(organizace skautského typu)
  1. 11. 15.00 DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA S KOSEM A JONÁŠEM. Klu-

bovna Na Rybníčku.

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.
14. 11. 19.00 SNÍLCI – filmový Q-klub. B. Bernolucci/2003.
HOLOS CENTRUM
22. 11.–23. 11.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního traumatu 

na náš život. Grofovy matrice. Zážitkový seminář 
v rámci transpersonální psychologie vede M. Hrabánek, 
SZŠ, Dvořákovy sady 2.

29. 11.–30.11.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – zážitkový seminář spo-
jený s učením o vlivu porodního traumatu na psychický 
vývoj člověka, vede M. Hrabánek, Slunečnice – Cent-
rum denních služeb, Děčín.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz.
11. 11. 18.00 MALOVÁNÍ NA SKLO A PORCELÁN
14. 11. 18.00 VÝROBA ŠPERKŮ – ketlování, náušnice, náramky, 

náhrdelníky.
17.11. 18.00 TRIČKOVÁNÍ – malba, šablony a techniky savem.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. TANEČNÍ WORKSHOP 22.–
23. 11. s tanečníkem, pedagogem a choreografem R. Šromem (Praha). 
Výuka moderního a jazzového tance. Info: 603 718 185. Střední zdravot-
nická škola, Dvořákovy sady 2. Příjem nových členů – děti, mládež a starší 
od 6 do 100 let. Pro ty, kteří mají rádi moderní pohyb, latinskoamerické 
a standardní sportovní 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.masarykova@optys.cz
  6. 11. 15.00–18.00 KURZ „VÝROBA DRÁTOVANÝCH ZVONEČKŮ” 
  8. 11.  9.00–12.00 KURZY „ENCAUSTICA” 
 16.00–16.00 – malování horkým voskem.
12. 11. 15.00–18.00 PLETENÍ ZVONEČKŮ Z PEDIGU 
19. 11.–21. 11.  AUTORSKÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
 10.00–16.00 MALOVANÉHO HEDVÁBÍ – H. Víchová.
24. 11.–28. 11.  VÝROBA KOUZELNÉHO ANDÍLKA – akce 

určena pouze pro školní kolektivy.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109
12., 19., 26. 11.  KLUB.
 9.00–11.00 Klubovna SZdP.
  4., 11., 18., 25. 11.  CVIČENÍ PRO KARDIAKY. 
 16.30–17.30 ZŠ U Hřiště.
  6., 13., 20., 27. 11.  ARTETERAPIE. 
  9.00–11.00 Keramická dílna ZŠ U Hřiště.
  6., 13., 20., 27. 11.  KURZ JEMNÉ MOTORIKY. 
 13.30–15.00 Klubovna SZdP.
10., 24. 11.  CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH. 
 10.00–11.00 Klubovna SZdP.
21. 11. 16.00 SPOLEČENSKÝ VEČER. Sokolovna ve Vávrovi-

cích.
24. 11. 14.00 PŘEDNÁŠKA NORSKO, ŠVÉDSKO. Klubovna 

SZdP.

KURZY
STUDIO TANYTANY, Sadová 46 (vedle Selika). Pravidelná výuka: břišní 
tance (i pro děti), flirt dance, tribal dance, latina (i pro děti), flamenco, 
jóga, energetizační cvičení, intuitivní tanec, street dance, show-disco 
dance, cvičení pro seniory, pro maminky s dětmi aj. Info: www.tanytany.
cz, E. Grambalová, 604 214 103.
RELAXAČNÍ CENTRUM MANDALA, Vrchní 30, Kateřinská zemědělská, 
a. s., 1. patro, www.reiki-opava.cz, 776 102 332. Po: 17–18 h. – výuka 
orientálních tanců Belly dance, 18–19 h. – pilates, 19–20 h. – cvičení L. 
Mojžíšové. Út: 17–18 h. – jóga, 18–19 h. – duchovní léčení (práce s ky-
vadlem), 19–20 h. – Pět Tibeťanů. St: 17–18 h. – taneční a pohybová prů-
prava pro děti od 6 let, 18–19 h. – pilates. Čt: 17–18 h. – power jóga, 18–
19 h. – taj-čchi.
DJEMBE RELAX. Večerní bubnování a hraní s Kratochvílovými. Hra na 
africké djembe bubínky, chřestítka, píšťalky. Prostory Asociace fyzioregene-
race, Olomoucká 2. Rezervace: 737 473 226, novakova.marcela@seznam.
cz, www.vedomisrdce. 2. 11., 17–20 h.
TAROT PYRAMIDA POZNÁNÍ. Víkendový relaxační seminář I. Sýkorové 
– 15. a 16. 11. Na semináři se naučíte symboliku karet Velké Arkány, taro-
tové rituály a výklady na vztahy a důležitá rozhodnutí. Info: www.ivanka-
sykorova.wz.cz, 777 283 342.
EDUWAY – CESTA OSOBNÍHO ROZVOJE. Kurz realistického kres-
lení neboli Kreslení pravou hemisférou – objevení schopností nakres-
lit cokoliv, co vidíme. Místo bude upřesněno. Lektor: A. Rozbrojová, info: 
777 347 380, K. Gřešková, www.facilitace.com. 27.–30. 11., 9–17 h.
DĚTSKÁ AGENTURA, Mánesova 1, www.detska-agentura.cz. Táborová 
škola (od 15 let) 14.–17. 11. – víkendový soubor školení, středisko MAYA 
Zlaté Hory. Řídící herních pásem (od 16 let) 21.–23. 11. – klubové centrum 
Dětské agentury, Nákladní 21.
ENERGETICKÁ, ANTISTRESOVÁ A UVOLŇUJÍCÍ CVIČENÍ A MEDI-
TACE probíhají každé Út od 18.15–20 h. na Stř. zdravotnické škole. Tyto 
unikátní techniky jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku. Vede M. Wilc-
zek, mistr přírodní léčby. Info: 736 680 278, www.shantiplavan.blog.cz. 
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JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, tel.: 775 673 376, info@abe-
ceda.org, www.abeceda.org. Individuální jazykové kurzy pro jednotlivce 
a firmy – zahájení kdykoli. Top týdenní intenzivní kurz v Luhačovicích – 9.–
14. 11., 23.–28.11. Týdenní intenzivní kurz v Opavě – 3.–7. 11., 17.–21. 
11. 2denní intenzivní jazykový kurz v Opavě – 6.–7. 11., 20.–21. 11. Odpo-
lední intenzivní jazykové kurzy – angličtina, němčina. Odpolední jazykové 
kurzy – angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština. Angličtina pro 
děti věkových skupin – 3–6, 6–9, 9–11, 11–16 let.
PŘÍPRAVNÝ KURZ z matematiky a jazyka českého k přijímacím zkouš-
kám na SŠ. Žáci 9. tříd ZŠ absolvují 32 vyučovacích hodin M a ČJ a dva-
krát napíší přijímací testy. Každé Út od 9. 12. do 14. 12. od 16 h. 
Přihlášku odevzdejte již během listopadu na sekretariátě Mendelova gym-
názia nebo zašlete na monika.klapkova@seznam.cz nebo M. Klapková, 
MGO, Komenského 5. Info: www.mgo.cz, 776 056 574. Mendelovo gym-
názium.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  5. 11. 15.45 SETKÁNÍ KLUBU RODIČŮ ANIMA VIVA, O. S. 

Téma: Společné sdílení rodičů. P. Šlahorová: Sezná-
mení s projekty na rok 2009. Liptovská 21, Kylešovice.

  6. 11.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 
 8.15–15.00 astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. 

Lékařská astrologie, poradenství. Objednávky osobně 
nebo na tel.: 732 256 115.

10. 11. 15.00 V. BARTEK – EGYPT SOUČASNOSTI. Klub důchodců, 
Masarykova tř. 25. Pořádá StOpa.

12. 11. 18.00 OPAVSKÉ KNIHOVNY – HISTORIE A SOUČAS-
NOST. Matiční diskuzní beseda. Úvodní slovo Z. Bor-
nová, ředitelka Knihovny P. Bezruče. Pořádá Matice 
slezská. Velký sál Matičního domu, Rybí trh 8.

13. 11. 17.30 CESTA DO NITRA ŽENY. Setkávání s krásou, něhou, 
sílou a moudrostí žen. Téma: Kterak se opečovávat 
a hýčkat. Rezervace: 737 473 226, novakova.marce-
la@seznam.cz, www.vedomisrdce. Asociace fyziorege-
nerace, Olomoucká 2.

17. 11. 17.00 COLOROTHERAPIE – léčení barvami. Přednáší J. Maž-
gut. Info: 724 888 139, www.jmazguz.cz. Minoritský 
klášter, malý sál.

17. 11. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení B. Grö-
ninga. Noví zájemci se přihlásí na: 553 734 117, 
732 518 025. Mendelovo gymnázium, vstup přes dvůr 
vpravo.

24. 11. 15.00 A. SOMMER – BEETHOVEN A HRADEC NAD MORA-
VICÍ. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá 
StOpa.

24. 11. 17.15 ENERGOŠOU – energetické prožitkové cvičení pro 
zdraví, relaxaci, zábavu, radost. Přednáška J. Červi-
enky, zakladatele Bioakademie věku vodnáře Olomouc. 
Info: 607 149 628, P. Stiborová, www. info@ener-
goweb.cz. Minoritský klášter, malý sál.

27. 11. 18.00 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Cyklus meditací 
na čakry: Sakrální čakra. Společné meditování a poví-
dání. Rezervace: 773 644 234, katerina.vavrlova@se-
znam.cz, www.vedomisrdce.cz. Asociace fyzioregene-
race, Olomoucká 2.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 11.
 20.00 KARAKOKE VEČERY. Café bar GROSS, Zacpalova 25, 

tel.: 604 261 798, www.cafebargross.cz.
  4. 11.–5. 11.   INFORMA 2008. Tato akce je určena žákům 
 9.00 vycházejícím ze základní školy za účelem získání pře-

hledu o možnostech studia v okrese Opava i kraji. 
Střední škola technická, Kolofíkovo nábřeží 51.

  7. 11.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ, Havlíčkova 1, 
 8.00–16.00 příspěvková organizace. Pro všechny, kteří se zají-

mají o výchovu a vzdělávání zrakově postižených a dětí 
s vadami řeči. Prohlídka školy, doprovodný program 
(ukázky sportů pro zrakově postižené, výtvarné tech-
niky, práce s hlínou, ukázky logopedické péče).

  9. 11. 19.00 ORIENTÁLNÍ SHOW YASMINA 2008. Více než 20 
orientálních tanečnic, různé styly tanců. KD Na Ryb-
níčku. Předprodej Sluna.

15. 11. 19.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA CHANEL – rekl. a model. agen-
tura Marlen – L. Burdová. Poprvé v Opavě zahájen pro-
dej dekorativní kosmetiky Chanel (v kosmetice Valen-
tin), dále zhlédnete optiku (Medica), modely fy. 7 Days, 
Hervis, Italy styl, Ela Třebíč, Feratt-for men a jiné. 
Předprodej Sluna, kosmetika Valentin v OD Pasáž. 
Minoritský klášter.

22. 11. 14.30 HROZENČANÉ – SLOVÁCKÁ DECHOVKA – koncert. 
Kino Mír. Pořádá ag. MAZEL-M. Masařík. 

22. 11. 19.30 PODZIMNÍ COUNTRY ŠIRÁK. Country bál je konci-
pován jako soutěžní přehlídka country kapel opavského 
okresu. Širák je jedinou akcí svého druhu v opavském 
okrese. Své umění předvedou skupiny Country s. r. o., 
Fram, Kamarádi, Kotva, Opavská IV., Stašeko, Zále-
sáci a skupina Azyl, která je každoročním pořadatelem. 
Předprodej Sluna. KD Na Rybníčku.

22. 11. 20.00 CAFÉ INDUSTRIAL – jazz-rockový šanson. Info: www.
cafeindustrial.cz, 776 276 900, Ilegal bar, Rybářská 3.

22. 11.  LOUTKOVÉ DIVADLO V OC SILESIA. Pro nejmenší 
návštěvníky. OC Silesia, Těšínská ul.

23. 11.  VELKÁ PODZIMNÍ BURZA ZNÁMEK A FILATELIS-
 8.00–12.00 TICKÝCH MATERIÁLŮ. SOU stavební, B. Němco-

vé 22. Pořádá SČF Klub filatelistů Opava 07-16. Info: 
776 390 219. 

24. 11. 18.00 VEČER TVORBY ANTONÍNA DVOŘÁKA. Účinkují: 
P. Urbánek – basbaryton a průvodní slovo, P. Ďuríček – 
tenor, N. Slavov – klavír. Pořádá Matice Slezská, odbor 
Opava. Kaple Nejsvětějšího srdce Páně, ÚSP Marianum 
Opava, Kylešovský kopec.

24. 11. 18.00 SYMFONICKÝ KONCERT k 90. výročí vzniku Česko-
slovenska a 40. výročí založení Matice slezské. Na pro-
gramu: L. Janáček, H. Wieniawski, G. Enescu. Účinkuje 
Velký symfonický orchestr Fakulty umění Ostravské 
univerzity. Pořádá Ag. K. Kostery, Matice slezská. Kos-
tel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice.

26. 11. 19.00 KONCERT KARLA PLÍHALA. Pořádá agentura A. Pro-
duction M. Žižlavského. Minoritský klášter.

28. 11. 19.00 KŘESŤANSKÝ KONCERT MODERNÍ HUDBY. Pořádá 
sbor Armády spásy ve spolupráci s ostravskou skupi-
nou Nad čarou. Lidový dům, Otická 10.

30. 11. 14.30 ADVENTNÍ KONCERT – CANTATE DOMINO (chrá-
mový pěvecký sbor z Opavy). Sbor řídí studentka 2. 
ročníku Ostravské univerzity, na varhany doprovází M. 
Kubánková. Domov Bílá Opava, Rybářská ulice.

  2. 12. 18.00 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA 
HYBŠE. Sólisté: M. Drobný, I. Kousalová, L. Šlaisová, 
J. Smigmator, H. Hložková – housle. Na programu: 
světové populární melodie, vánoční písně. Pořádá Ag. 
K. Kostery. Kino Mír.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  2. 11. 10.00 FINÁLOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOT-

LIVCŮ. V rámci turnajové série RAKETA cup 2008.
  3., 4., 5., 6. 11. 16.00 11. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga, extraliga.
  8. 11. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”.
10., 11., 12. 11. 16.00 12. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga.
17. 11. 13.00 DÁREK KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMO-

KRACII. Akce 3x STRIKE po sobě – vyhraj pivo 
nebo Kofolu.

17., 18., 19. 11. 16.00 13. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga.
20. 11. 16.00 12. KOLO MBS – extraliga.
20. 11. 18.00 ABL.
24., 25., 26. 11. 16.00 14. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga.
27. 11 16.00 13. KOLO MBS – extraliga.
29. 11. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”.

HALA OPAVA, a. s. 
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, info@hala-
-opava.cz
  5. 11. 17.30 MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – ČEZ Basket-

ball Nymburk.
  7. 11. 19.30 FUTSAL. AFC Medvědi Malé Hoštice.
12. 11. 17.30 MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – BK Kondoři 

Liberec.
15. 11. 17.00 MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – Geofin Nový 

Jičín.
21. 11. 19.30 FUTSAL. AFC Medvědi Malé Hoštice.
22. 11. 16.00 MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – Basket Podě-

brady.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  5. 11.  8.00 VYHODNOCENÍ LIGY SPORTU ZŠ. Moravská kaple.
11. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve vybíjené chlapců. ZŠ E. Beneše.
12. 11.  OKRESNÍ FINÁLE v plavání středních škol (12 h.) 
 12.00 a 13.00 a základních škol (13 h.). Městské lázně.
13. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve vybíjené dívek 6. tříd ZŠ. ZŠ E. 

Beneše.
19. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE v basketbale chlapců SŠ. MSŠZe 

a VOŠ.
20. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve basketbale dívek SŠ. OA Opava. 
27. 11.  OKRESNÍ FINÁLE s krajskou účastí TEAMGYM pro ZŠ 

i SŠ. Dle rozpisu.

SPORTOVNÍ AKCE
11. ROČNÍK LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY „MILAN KOP-
ŘIVA” pořádá nábor pro děti, mládež a dospělé pro začátečníky, mírně 
pokročilé a pokročilé lyžaře, snowboardisty, přihlášky zasílejte na kopriva-
milan@seznam.cz nebo Milan Kopřiva, Fügnerova 44, 747 05 Opava do 30. 
11. Info: 737 134 319.
SOFTBALOVÝ ODDÍL TJ HIT OPAVA provádí nábor nových členů. Nábor 
bude probíhat každé Po: 18–19.30 h. v tělocvičně ZŠ Kylešovice. Info: 
www.tjhit-opava.wz.cz, Z. Mateřanka, 777 576 090, Materanka@volny.cz.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Vážení čtenáři, k 9. listopadu se vztahuje stará lidová 
pranostika, kterou se dozvíte z prvních dvou částí tajenky 
křížovky. Třetí částí tajenky je dodatek pro zimomřivé, kte-
rým bývá chladno zejména od nohou. Nenechte se zmást 
tím, že „patron” dnešní pranostiky má v novodobém kalen-
dáři svátek už v říjnu, zatímco slovenský kalendář zůstal 
u původního listopadového datumu. V sudoku se opět podí-
váme do historie Opavska.

Pro tři vylosované výherce máme připravenu nádhernou 
fotografickou publikaci starých fotografií Opavy s názvem 
Alt Troppau – Stará Opava. Pokud tedy máte zájem o tuto 
hodnotnou cenu, zašlete nám správné znění tajenky kří-
žovky do 14. listopadu. 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 magis-
trátu.

Text k sudoku s tajenkou:
Severozápadně od Opavy se nalézá obec… (tajenka), 
prvně připomínaná již roku 1377 jako majetek hradu Vart-
nova. Dominantou obce je barokní farní kostel Narození 
P. Marie z roku 1784. Nedaleko na Benešovském vrchu je 
archeologické naleziště dokladující osídlení lokality v mladší 
době kamenné, starší bronzové a slovanského osídlení do 
12. století. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsaho-
val číslice 1 až 9. Tajenku ve středním řádku odhalíme tak, 
že za čísla 1, 2, … 9 dosadíme písmena: C, R, M, E, I, V, 
U, B, O.

Správné znění tajenky říjnové křížovky zní: … a na sto-
lech jedna švédská křížovka. Fotografickou publikaci Opavy 
si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito výherci: Jiřina 
Kubesová, Opava; Jan Král, Opava 6; Pavel Pecůch, Opava. 
Řešení říjnového sudoku 8x8 s tajenkou je: 87356241 = 
Kyjovice.

9 8

7 5 6

8 1 3

5 9 1 8

3 5 8 9 2

5 4 3

4 9 2

6 7

Křížovka, sudoku
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SPORT

Opava vstupovala do 
letošního ročníku 

nejvyšší domácí basketbalové 
soutěže po tříleté pauze. 
Jako nováček a trochu jako 
outsider. Svými výkony 
a předváděnou hrou však 
příjemně překvapila diváky 
a nepříjemně zaskočila 
soupeře.

V úvodních pěti utkáních Opava pora-
zila hned dva kandidáty na medaile 
(Prostějov a Pardubice) a udržela si 
kladnou zápasovou bilanci 3:2. Při-
tom se druholigový kádr v létě roz-
šířil jen o tři zkušené hráče – pivoty 

Tomáše Hrubého a Ondreje Šošku 
a křídlo Marka Štece.

Liga je teprve na samém počátku, 
a tak důležitější než dosavadní 
bilance je předváděná hra a ně-
které individuální výkony. Opavané 
především stavějí na dobře zvlád-
nuté obraně, kde se jim daří účinně 
střídat osobní obranu s vytaže-
nou zónovou obranou, a kvalitním 
doskoku, který jim umožňuje vyrá-
žet do rychlých protiútoků. Jejich 
hlavním zakončovatelem je Pavel 
Pumprla a o jeho úspěších hovoří 
i statistika smečí, kde vévodí celé 
lize.

Pokud je přechod do útoku poma-
lejší a hráči se musí prosadit proti 
postavené obraně, spoléhají se na 
pohlednou kombinační hru s čas-
tými přeběhy a rychlými nahrávkami 
na uvolněné hráče. Mistrem v pře-
kvapivých nahrávkách je především 
kapitán týmu Petr Czudek. Zdatně 
mu sekunduje Michal Čarnecký (na 
snímku) a jiní. Svědčí o tom další 
statistika, která říká, že mezi nejlep-
šími 15ti nahrávači v lize má Opava 
4 hráče. O dobrém sebevědomí 
celého týmu vypovídá také to, že se 
ani ve vypjatých zápasech se silněj-
šími soupeři nebojí předvést krásné 
akce zakončené naprostým rozebrá-
ním soupeřovy obrany či tzv. alley 
up (nahrávka do výskoku zakončená 
smečem).

Na opavských hráčích je ale občas 
vidět jistá nezkušenost s těžkými 
zápasy. Z té potom pramení zby-
tečné ztráty míče či přecházení vylo-
žených střeleckých pozic nadbyteč-
nými nahrávkami. Také v obraně je 
ještě třeba zapracovat na přebírání 
hráčů, pohybu hráčů v zóně a výpo-
moci u zadní lajny. Bohužel, nováč-
kovskou daň platí Opava také u roz-
hodčích. Ale jejich výkony a některá 
rozhodnutí by byly spíše na samo-
statný odborný článek.

Celkově lze říci, že se opavští zatím 
prosazují nad očekávání dobře. 
Upozorňují na sebe sympatickými 
výkony a pohlednou hrou, městská 
hala bývá při jejich utkáních pěkně 
zaplněná a diváci vytváří výborné 
prostředí.

inzerce
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Opavští basketbalisté jsou překvapením ligy

Foto: Jan Šindler


