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Město ocenilo opavské osobnosti
Potlesk pro válečného veterána Mikuláše Končic-
kého (v uniformě). Mikuláš Končický je jednou 
z osobností, které město ocenilo při příležitosti 
výročí 28. října.
 strana 4

Velký přehled vánočních koncertů
V Kulturním a sportovním kalendáři na prosinec 
jsme pro vás připravili co nejúplnější výčet opav-
ských akcí, především koncertů, které jsou spojeny 
s vánočními svátky a koncem roku. V přehledu jich 
najdete několik desítek. Snímek je z České mše 
vánoční, kterou pravidelně organizuje sbormistr 
a dirigent Karel Kostera.
 

strany 19–22

Skončila žákovská Liga sportu
Skončil 15. ročník velké sportovní soutěže, které 
se rok co rok účastní na deset tisíc žáků základ-
ních škol z Opavska a okolí. Na snímku někteří 
sportovci z vítězné ZŠ Englišova.
 strana 7

Taekwondisté uspěli na republice
Trio opavských juniorek výrazně přispělo do roz-
sáhlé kolekce 34 medailí, které si Opava odvezla 
z mistrovství republiky v taekwondu. 
Foto: archiv Taekwondo Opava
 strana 24

Vánoční zamyšlení
S blížícími se svátky se s vámi podělí o své 
názory opavský děkan římsko-katolické církve 
Pavel Cieslar (vpravo).
 strana 15

Z kasáren by mohla být vysoká škola
Z Dukelských kasáren by mohla být vysoká 
škola. S tímto nápadem oslovil město profesor 
Dalibor Fronček.
 strany 8–9
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Na konci listopadu projednávala městská rada rozpo-
čet Opavy na příští rok. Radní věnovali celé zasedání 
jen a jen jemu. Probírali jednotlivé kapitoly, zkoumali 
výdaje, hodnotili příjmy. Rozpočet musí být vyrovnaný 
a radní usilovali, aby byl realistický. V návrhu se počítá 
s celkovým objemem přibližně jedné miliardy korun. 
Návrh rozpočtu bude brzy vystaven na webových strán-
kách města, aby si jej mohl každý zájemce i z řad veřej-
nosti prohlédnout a v případě zájmu se k němu i vyjád-
řit. V prosinci se bude návrhem zabývat zastupitelstvo.

Od konce listopadu se radnice začala věnovat i další 
etapě soutěže na nový plavecký bazén a nový zimní 
stadion v Městských sadech. Architekti z mnoha míst 
republiky předložili své návrhy pro ideovou architekto-
nickou soutěž, která by mohla ukázat zajímavé způsoby 
řešení, jak začlenit tyto sportovní a rekreační objekty do 
prostoru u víceúčelové haly. Zároveň uvidíme i rámcové 
návrhy na jejich podobu.

Poté, co proběhnou všechny závazné soutěžní lhůty, 
se dá předpokládat, že někdy v průběhu ledna bychom 
mohli s návrhy seznámit také veřejnost. Považuji za 
samozřejmé, že uspořádáme i veřejnou prezentaci 
těchto návrhů.

V tomto čísle Hlásky se redakce široce věnuje možnosti, 
že by se bývalá Dukelská kasárna proměnila ve vysokou 
školu. Vše je zatím ve stádiu důkladného zkoumání mož-
ností a příležitostí. I když v Opavě již jedna vysoká škola 
působí, existuje řada dobrých důvodů, proč by mohla 
vzniknout ještě jedna. Struktura středních škol v Opavě 
je nejlepší v Moravskoslezském kraji. Opava je součástí 
Moravskoslezského kraje, a ten stále dohání velký vzdě-
lanostní deficit z dob komunismu. Vzdělání patří k hod-
notám, které jsou a budou stále potřebné a užitečné. 
Existence vysoké školy představuje příležitost i pro 
opavské podnikatele, poskytovatele služeb. Opava si 
velmi dobře vede v různých cestovatelských anketách, 
návštěvníkům je sympatická a mohla by se stát silným 
vzdělanostním městem. 

Téměř po celý prosinec bude život v centru města spo-
jený s městskými vánočními trhy. Trhy nabídnou bohatý 
doprovodný program v podobě řady koncertů, divadel, 
promítání. Zajímavé akce jsou připraveny pro děti i do-
spělé. Snad vnesou do města příjemnou zimní atmo-
sféru.

Závěr podzimní části fotba-
lové soutěže vlil trochu opti-
mismu do myslí opavských 
příznivců, kteří viděli něko-
lik povedených zápasů a po-
rážku lídra ligy. Opava na 
podzim také rozčeřila vody 
v případě mladých talentů, 
na českou špičku se začali 
tlačit orientační běžci.

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

Archivář, který hájí Slezsko
Významný český heraldik a ředitel Zemského archivu 
v Opavě Karel Müller letos oslavil padesáté naroze-
niny.
 strany 12–13
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Opavané budou i v příštím 
roce platit za svoz odpadu 

200 korun. Náklady na svoz sice 
rostou, ale zastupitelé se rozhodli, 
že podstatnou část potřebných 
financí bude hradit město.

Pokud by měli občané města hradit 
všechny náklady spojené se svozem 
a zpracováním odpadů v Opavě, musel 
by každý člověk zaplatit 805 korun. To 
by pro čtyřčlennou rodinu znamenalo 
částku 3220 korun. Vedení města však 
již dříve zastupitelům navrhlo, aby drti-
vou většinu nákladů za odpady neslo 
město. Čtyřčlenná rodina tak i v příštím 
roce zaplatí za rok pouze 800 korun.

S návrhem nízkých poplatků přišlo 
vedení města před dvěma lety. Tehdy 
se snížily poplatky ze 400 korun na 200 
korun za osobu. Radnici k tomu vedly 
dvě myšlenky: že oblast svozu odpadů 
je záležitost, o kterou by se mělo město 
co nejvíce starat, a také to, že jde o je-
dinou oblast, kde může finančně ulevit 
všem lidem v Opavě stejně, bez rozdílu 
věku a zájmů.

V roce 2005 dosáhly náklady spojené 
s odpadem 39 milionů korun, v roce 
2006 to bylo 42 milionů korun a loni 
překročily hranici 48 milionů. Do celko-
vých nákladů se započítávají náklady 
na sběr, svoz a odstranění netříděného 

komunálního odpadu (loni 28,6 milionu 
korun), náklady na zajišťování mobilního 
separovaného sběru (loni 11,8 milionu 
korun) a náklady na zajišťování provozu 
sběrných míst (loni 7,5 milionu korun).

Vyvážení popelnic a uložení odpadu na 
skládku přišlo loni Opavu na necelé 2 
miliony korun za jeden měsíc. Loni byl 
nejvytíženějším měsícem červen, kdy 
částka překročila dvoumilionovou hra-
nici. Ve sběrných dvorech byl nejvyšší 
provoz v červnu, kdy se náklady na 
provoz a na zpracování odpadu vyšpl-
haly k 800 tisícům. Naopak nejklidnější 
měsíc ve dvorech byl únor, který stál 
město necelých dvě stě tisíc.

Poplatky za odpady se příští rok nezvýší

Opava se zařadila k nejlepším městům v Česku,

která jsou vhodná pro podnikání

Opava patří do dvacítky měst 
v České republice, která 

nabízí co nejlepší podmínky 
pro podnikání. Konstatoval to 
přední český odborný časopis 
o hospodářství – týdeník 
Ekonom, a to na základě 
rozsáhlého statistického 
a kvalitativního průzkumu.

Do průzkumu s názvem Město pro byz-
nys 2008 bylo zahrnuto 205 českých, 
moravských a slezských měst. Opava 
skončila na 17. místě. Byla hodnocena 
jako nejlepší město v Moravskoslez-
ském kraji. „Celkovým lídrem regionu 
z hlediska podnikatelské perspektivy se 
stala Opava,” konstatoval týdeník. Další 
města z kraje skončila za Opavou s po-
měrně velkým odstupem. 35. místo 

patří Krnovu, 79. Ostravě, 80. Kopřiv-
nici atd. Z bývalého opavského okresu 
se umístil Hlučín na 109. místě, Kravaře 
na 179. místě a Vítkov na 195. místě.

K zajímavostem také patří, že průzkum 
není kopií žebříčku měst podle velikosti. 
Větší města neměla zásadní a rozhodu-
jící výhodu oproti městům menším. Až 
za Opavou například následovaly města 
Brno, Olomouc, Most, Pardubice či Zlín.

Opavě pomohlo k vysokému umístění 
dobře hodnocené podnikatelské pro-
středí a kvalita lokality, slušný pracovní 
trh, velmi dobré cenové podmínky. 
Výborně si vedlo město v katego-
rii kvality veřejné správy. Odborníci 
ji ohodnotili jako třetí nejlepší v celé 
republice.

„Podle mého názoru se podnikatelské 
podmínky v Opavě a na Opavsku ještě 
v budoucnu zkvalitní. Vznikne nová 
rychlostní silnice na Ostravu, obchvat 
Opavy. Navíc jsme se snažili zapojit 
podnikatele a jejich zástupce i do tvorby 
strategického plánu města,” uvedl pri-
mátor Zbyněk Stanjura. Radnice bude 
i nadále hledat cesty, jak podnikatelské 
prostředí principiálně zlepšit.

Celkovým vítězem soutěže Město pro 
byznys 2008 se stal Humpolec, druhý 
skončil Žďár nad Sázavou a třetí byly 
Klatovy. Z hlediska Opavy patří mezi 
zajímavosti právě jméno vítěze. Mezi 
nejvýznamnější humpolecké podni-
katele totiž patří muž, jehož kořeny 
vycházejí z Opavska. Majitel soukro-
mého pivovaru Stanislav Bernard.

Opavské osobnosti převzaly při 90. 
výročí vzniku republiky ceny města
Čtveřice osobností, které významně zasáhly či ovliv-
nily život Opavy, převzala v rámci 90. výročí vzniku 
samostatného československého státu ceny statu-
tárního města. Cenu obdržel válečný veterán Miku-
láš Končický (zcela vlevo), který se jako tankista 
mimo jiné podílel na osvobození Opavy v roce 1945, 
dlouholetá aktivní členka Českého svazu bojov-
níků za svobodu Naděžda Volná (druhá zleva), jedna 
z nejvýraznějších tváří opavského baletu Violeta 
Makešová-Tomaníková a krajský ředitel územního 
odboru hasičského sboru Břetislav Janošek. Ceny 
jim osobně předal primátor Zbyněk Stanjura na 
slavnostním koncertě v kostele sv. Václava. Město 
také udělilo jednu medaili in memoriam. Obdržel ji 
generál Jan Satorie st.
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V opavské Slezské nemocnici 
začal fungovat babybox. 

Do této metr a půl široké 
zdravotnické schránky mohou 
rodičky odkládat nechtěné děti. 
Tímto zařízením se nemocnice 
snaží předcházet situacím, kdy 
byly nechtěné děti nalezeny 
na ulici nebo ještě na mnohem 
horších místech, a otevírá šanci 
zachránit dětem život.

Schránka je umístěna v areálu nemoc-
nice na boční straně transfuzního 

oddělení (pavilon C). Její poloha byla 
vybrána tak, aby byla snadno přístupná, 
ale zároveň aby zachovávala určitou dis-
krétnost. Otevírá se prostým stiskem 
červeného tlačítka. Schránka funguje 24 
hodin denně.

Provoz schránky je několikanásobně 
jištěný. V tomto případě je to trojná-
sobné signalizační jištění a kromě toho 
je babybox napojen na osm mobil-
ních telefonů. Taková ochrana posky-
tuje velkou záruku, že dítě se už něko-
lik minut po odložení dostane do rukou 

lékaře a sester. Ti jej po vyzvednutí pře-
nesou na dětskou jednotku intenzivní 
péče, kde bude ošetřeno a podrobeno 
zdravotní prohlídce. Poté se do procesu 
zapojí úřady sociálně-právní ochrany 
dětí, které se budou snažit zajistit pro 
nalezené dítě náhradní rodiče.

Opava je třetí nemocnicí v kraji, která 
takovéto zařízení nabízí. Vybudování 
opavského babyboxu je z velké části 
zásluhou opavské firmy Ivax Pharma-
ceuticals, která na zřízení schránky 
věnovala čtvrt milionu korun.

Ve Slezské nemocnici začal fungovat babybox

Radní se zabývali rozpočtem na 
příští rok. Městský rozpočet pro rok 
2009. To je stěžejní téma prosinco-
vého zastupitelstva. Jeho návrhem 
se na konci listopadu začali zabývat 
opavští radní. Rozpočet pro příští 
rok musí být ze zákona vyrovnaný. 
Už v této chvíli se dá říci, že město 
bude hospodařit s necelou miliardou 
korun. Nejvíce peněz by mělo do 
městské pokladny přijít z daňových 
příjmů. Na straně druhé jsou tady 
i rozsáhlé výdaje. Podle dosavad-
ního vývoje rozpočtu zaplatí město 
v příštím roce přibližně 60 milionů 
korun za služby městské hromadné 
dopravy. Asi 58 milionů korun by 
mohla radnice vložit do svozu a li-
kvidace odpadů, včetně provozu 
sběrných dvorů. Více než 120 mili-
onů korun je připraveno na náklady 
spojené s čistotou města, s údrž-
bou zeleně a na údržbu komunikací, 
tedy cest a chodníků. Do největší 
městské kulturní instituce – Slez-
ského divadla – by mohlo jít okolo 
70 milionů korun. Návrh rozpočtu 
bude s dostatečným předstihem 
před jednáním zastupitelstva vysta-
ven na webových stránkách města 
(www.opava-city.cz). Každý zájemce 
si bude moci najít na webu jednot-
livé podrobnosti. Obyvatelé Opavy 
se mohou k rozpočtu s předstihem 
vyjádřit a podat k němu své návrhy.
Prosincové zastupitelstvo. Sedm-
nácté řádné zasedání Zastupitel-
stva statutárního města Opavy se 
uskuteční v úterý 16. prosince od 
9 hodin ve Sněmovním sále mino-
ritského kláštera v Opavě. Hlav-
ním bodem programu bude projed-
návání rozpočtu města na příští rok. 
Podrobnější informace naleznete 
na úřední desce Magistrátu města 
Opavy, na plakátech a na webové 
adrese www.opava-city.cz. 
Průvodce odpadů z domác-
ností. V prvním prosincovém týdnu 
dostanou obyvatelé Opavy do své 
schránky příručku s názvem Prů-
vodce odpadů z domácností na 
Opavsku, která vám poskytne 
základní informace o tom, jak 
správně nakládat s odpadem, který 

ve vašich domácnostech vzniká. Pří-
ručka byla vydána Krajským úřa-
dem MSK v rámci projektu Inten-
zifikace systému sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně 
jejich obalové složky v Moravsko-
slezském kraji. 
Městský hřbitov o Vánocích. 
Městský hřbitov v Opavě bude v pro-
sinci otevřen od 8 do 17 hodin. 
O vánočních svátcích budou provozní 
hodiny rozšířeny – 24. prosince bude 
hřbitov otevřen od 7 do 18 hodin, 
25. a 26. prosince od 7 do 19 hodin.
Na upravený hřbitov nesmí 
těžká nákladní auta. Poté, co 
byly v rámci velké rekonstrukce 
upraveny plochy Městského hřbi-
tova, nesmí do areálu vjíždět těžké 
nákladní automobily. Na hřbitov je 
možné vjíždět pouze se souhlasem 
správce hřbitova, a to s vozidly do 
váhy 3,5 tun.
Odvoz domovního odpadu 
26. prosince. Druhý svátek vánoční 
letos připadá na pátek. Pravidelný 
vývoz popelnic a kontejnerů bude 
Technickými službami Opava, s.r.o., 
prováděn stejně jako každý jiný 
pátek.
MHD o vánočních svátcích. Opav-
ská MHD bude v období letošních 
vánočních svátků obsluhována ve 
stejném rozsahu jako v minulých 
letech. To znamená, že od 24. do 
26. prosince a 1. ledna platí jízdní 
řád pro So, Ne. Ve dnech 29., 30., 
31. prosince a 2. ledna platí pracovní 
jízdní řád mimo spoje vyznačené 
jako školní. Na Štědrý den bude pro-
voz od 15.30 hodin postupně ome-
zován a v 16.30 hodin ukončen. Na 
Silvestra bude omezován od 19.30 
hodin a ukončen ve 20.30 hodin. Na 
Nový rok vyjíždí vozy MHD od 6.30 
hodin a od 7.30 hodin bude provoz 
dle platného jízdního řádu.
Ohlásit živnost či podat žádost 
o koncesi můžete elektronicky. 
Od 1. října má podnikatelská veřej-
nost k dispozici aplikaci JRF (jed-
notný registrační formulář sloužící 
k podání ohlášení živnosti či žádosti 
o koncesi) pro vytváření elektronic-
kých podání s možností jejich pří-

mého odeslání na elektronickou 
podatelnu Živnostenského rejst-
říku. Instalační balíček aplikace JRF 
včetně aplikační příručky je k dispo-
zici zdarma na veřejném webu RŽP 
na adrese www.rzp.cz. Podání musí 
být podepsáno uznávaným elektro-
nickým podpisem.
Nová výjezdní poradna pro spo-
třebitele. Spotřebitelé v Opavě 
a okolí mohou od 19. listopadu 
zdarma využít služby nově zřízené 
výjezdní poradny SOS - Sdružení 
obrany spotřebitelů, o.s. Organi-
zace se snaží hájit práva spotře-
bitelů, poskytuje základní infor-
mace o reklamačním řízení, o délce 
záruční doby, lhůtě k vyřízení rekla-
mace nebo podmínkách odstoupení 
od kupní smlouvy. Pomáhá spotřebi-
telům získávat znalosti o spotřebitel-
ských právech a umožňuje bezplatně 
konzultovat spotřebitelské problémy. 
Poradnu v prostorách Magistrátu 
města Opavy, obecního živnosten-
ského úřadu na Krnovské ulici 71C,  
mohou zájemci navštívit každou třetí 
středu v měsíci od 13 do 16 hodin. 
Poplatek za autovraky. Od 
24. prosince musí žadatel o regis-
traci použitého vybraného vozidla do 
registru silničních vozidel na magis-
trátu zaplatit poplatek za podporu 
sběru, zpracování, využití a odstra-
nění vybraných autovraků. Pokud 
je již vozidlo registrováno, platí se 
poplatek při první přeregistraci vozi-
dla. Samotné poplatky jsou příjmem 
Státního fondu životního prostředí.
Slezské divadlo hostí Simonu 
Stašovou. Opavské divadlo bude 
8. prosince hostit držitelku letošní 
Ceny Thálie, herečku Simonu Sta-
šovou. Na programu bude mono-
drama britského autora Willy Rus-
sella, tedy vlastně one-woman show 
s názvem Shirley Valentine. Simona 
Stašová v něm ztvární ženu, která si 
klade otázku, zda svůj život prožívá 
naplno nebo si jej nechává diktovat 
podle cizích představ. Hru režíruje 
Zdeněk Kaloč, který je podepsán 
pod letošním opavským ztvárně-
ním hry Romeo a Julie. Představení 
začíná v 19 hodin.
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Hláska hostí v prosinci ještě jednu

noc otevřených dveří
Radnice nabídla na konci října v rámci 
oslav 28. října setkání s řadou zajíma-
vých osobností opavské historie. Pro 
velký ohlas a zájem návštěvníků se 
bude Noc otevřených dveří na Hlásce 
ještě jednou opakovat. Proběhne v ne-
děli 14. prosince a její součástí bude 
opět prohlídka budovy Hlásky a výstup 
na věž s vyhlídkou nad večerní Opavou. 

První prohlídka začne v 16 hodin, 
poslední ve 20 hodin. Prohlídky budou 
probíhat v půlhodinových intervalech.

Vstupy budou možné pouze se vstu-
penkou. Vstupenku bude možné získat 
zdarma v Městském informačním cen-
tru, a to od 9. prosince od 16 hodin. 
„Vzhledem k velkému zájmu, který byl 
o říjnovou akci, prosíme návštěvníky, 
kteří se akce již zúčastnili, aby dali pří-
ležitost ostatním,” poprosila zájemce 
vedoucí Městského informačního centra 
Eva Balarinová.

Na prohlídku Hlás-
ky zvou všechny 
průvodkyně noci 
otevřených dveří 
i s badatelem J. G. 
Mendelem.

Foto: Jan Šindler

Opavská Hláska nabízí ještě jedno setkání se slezským bardem 
Petrem Bezručem, malířem portrétů opavských purkmistrů 

Rudolfem Templerem či s mimořádným hudebním skladatelem 
Ludwigem van Beethovenem.

Riegrova je trochu atypická 
základní škola. Vedle sebe se 

tady učí třídy dětí s poruchami 
čtení či psaní a třídy s řadou 
studijně dobrých či výborných 
žáků. Škola při takové koncepci 
neláme rekordy v tabulkách 
průměrů známek, ale přitom má 
velmi dobrou úroveň a řada jejích 
školáků na ni nedá dopustit. 
Navíc se škole daří v různých 
soutěžích a sami školáci vymýšlí 
akce, z nichž třeba některé nabízí 
pomocnou ruku jiným dětem.

Příkladem, jak škola funguje, jsou 
dva kluci: Tomáš Plachký (na fotogra-
fii vlevo) a Jakub Kocián. Tomáš, kte-
rého by možná na jiné škole studijně 
odepsali, prošel dyslektickými třídami 
a dnes má v běžné třídě samé jedničky. 
Jakub chodí do jedné z běžných tříd. 
Díky jeho nápadům se škola nedávno 
prosadila v konkurenci všech škol v kraji 
a získala si pozornost i České televize.

S Tomášovým studiem to zpočátku 
nevypadalo optimisticky. „Když jsme 
dobrali abecedu, pochopil jsem, že 
nedokážu přečíst písmenka dohromady. 
Nemohl jsem si přečíst úkol z matiky, 
nemohl jsem si přečíst nic. Uzavřel jsem 
se do sebe, zamlkl jsem,” vzpomíná na 
školní začátky. Z místa nejhoršího žáka 
třídy jej vytáhl přechod do dyslektické 
třídy. „Dostal jsem se do třídy, kde bylo 

12 dětí, které na tom byly podobně jako 
já. A už jsem nebyl ten poslední. Učitelé 
nám vždycky pomohli, udělali si na nás 
čas,” pokračuje Tomáš. Dnes už v běžné 
třídě studuje s přehledem. „Teď se můžu 
hlásit na střední školu s maturitou. 
Mimochodem, dneska mi připadá, že 
děti z dyslektických tříd mají větší chuť 
do učení a mají i větší přehled,” komen-
tuje klady výuky. Letos Tomáš vyhrál ve 
výtvarné části celoroční soutěže O cenu 
primátora, vyhrál soutěž Kreslím, kres-
líš, kreslíme a uspěl ještě na několika 
dalších akcích. 

Jakub patří k lidem, kteří mají širší 
talent. Jezdí na různorodé školní olym-
piády, připravuje pro školu nebo třídu 
různé prezentace. Na základě jeho pro-
jektu byla škola jako jediná v kraji 
vybrána do charitativního projektu 
nadace Kapka naděje. „Žáci z osmých 
a nižších tříd jeli mimo jiné hrát diva-

dlo na onkologii do ostravské fakultní 
nemocnice. Akci pak natáčela Česká 
televize,” říká Jakub.

Loni získala škola Zlatou stonožku, což je 
náhrdelník a zároveň cena, kterou udě-
luje významné mezinárodní hnutí Na 
vlastních nohou. Žáci školy už jedenáct 
let vymýšlí prodejní výstavky, jejichž 
výtěžek posílají dětem postiženým vál-
kou. Jejich nápady a výrobky jim při-
nesly ocenění, kterým se může chlubit 
jen necelých padesát škol z celého světa.

Riegrova vsází hodně na to, že škola 
nejsou jen vyučovací hodiny v rozvrhu, 
ale mnohem víc. Pracuje na společných 
přeshraničních projektech s partnerskou 
školou v Ratiboři (nyní připravují verni-
sáž fotografií), školáci podporují v ost-
ravské ZOO tygra ussurijského, připra-
vují soutěže a programy pro opavské 
MŠ, včetně setkávání budoucích prv-
ňáčků s učiteli. Ve škole funguje také 
klub, kde najdou žáci zázemí ve volných 
hodinách či během odpoledne, a můžou 
se věnovat svým zájmům nebo chodit 
do některého z kroužků.

Pro Jakuba i Tomáše je škola natolik 
dobrá, že by ji neměnili. „I když jsme 
se s rodiči přestěhovali do Hradce nad 
Moravicí, tak jsem chtěl zůstat tady 
a školu neměnit,” říká Jakub. „Je tady 
výborné zázemí a udělal jsem dobře, že 
jsem šel právě sem,” uzavírá Tomáš.

Úspěšní kluci z Riegrovky by školu neměnili
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Opava bude větší o pět 
nových ulic. Ulice vznikají 

díky rostoucí zástavbě 
v Kylešovicích a Kateřinkách. 
Názvy vzniklých ulic se většinou 
odvíjejí od ovocných dřevin.

Nová a rozsáhlá zástavba vznikla v Ky-
lešovicích nedaleko ulice Budišovská. 
Rodinné domy jsou zatím seskupeny 
do čtyř uličních úseků. Zastupitelé 
schválili, aby se zdejší ulice jmenovaly 
po ovocných dřevinách: Jabloňová, 

Švestková, Višňová a Třešňová. Podle 
zákona nesmí nést názvy ulic jména 
žijících osob. Názvy navrhl a vy-
bral pracovní tým tajemníka magis-
trátu Tomáše Elise. „Museli jsme hle-
dat nějaký společný jmenovatel pro 
více ulic, protože se dá čekat, že se 
zástavba v této oblasti ještě rozšíří,” 
uvedl Tomáš Elis. Nakonec se navr-
hovatelé shodli na dřevinách. V zá-
sobě pro další rozšíření jsou například 
ulice Broskvová, Meruňková, Hrušková 
a další.

V Opavě je několik takovýchto ucele-
ných čtvrtí. Např. čtvrť s názvy kvě-
tin – Šípková (růže), Liliová, Šeříková 
atd., která je podél Vančurovy ulice, či 
čtvrť ruských básníků (Dostojevského, 
Gogolova atd.) u Olomoucké ulice. 
Další název se hledá pro novou ulici 
v Kateřinkách, která je v oblasti ulice 
Na Bahně, a to naproti ulice Raškova. 
Ulice je v oblasti, která je na mapách 
označována jako Na Hoštických lukách. 
Protože je ulice trošku pod loukami, 
mohla by mít název Pod Lukami. 

V Opavě vzniknou nové ulice

SC
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Skončil 15. ročník Ligy sportu,
největší mládežnické sportovní akce na Opavsku

Největší sportovní akce 
pro žáky základních škol 

z celého Opavska, Liga sportu, 
vyvrcholila slavnostním 
listopadovým ceremoniálem. 
Tohoto sportovního klání se 
každým rokem zúčastní okolo 
10 tisíc chlapců a děvčat ze 
zhruba padesáti základních 
škol.

Vítězem letošního ročníku se opět stala 
ZŠ Englišova, která drží sérii nepora-
zitelnosti už od prvního ročníku, který 
se konal v roce 1993. Oproti minulému 
roku jí ale letos citelně dýchali na záda 

další sportovní konkurenti. V těsném 
závěsu se umístily ZŠ Edvarda Beneše 
a ZŠ Kylešovice. Nejlepší vesnickou 
školou byly letos Kobeřice, které obsa-
dily jedenácté místo.

Liga sportu je velkým podnikem, při 
kterém školy soupeří v deseti růz-
ných sportovních odvětvích. Od atletic-
kých disciplín, přes nejrůznější míčové 
hry až po plavání. „Liga sportu je pro 
mladé talentované sportovce velmi 
prestižní záležitostí. Kromě toho, že 
podněcuje základní školy ke zdravé 
soutěživosti, také dává žákům mož-
nost upozornit sportovní kluby na 

své schopnosti,” říká duchovní otec 
Ligy, ředitel ZŠ Englišova Jan Škrabal. 
Garantem soutěže je Jana Kellnerová 
a klání probíhají za podpory Asociace 
školních sportovních klubů.

Letošní slavnostní předávání uvedl 
pěvecký sbor Domino, který nedávno 
mimo jiné otevíral prestižní konferenci 
Forum 2000. Předávání se zúčastnilo 
na sto nejlepších mladých sportovců 
tohoto ročníku spolu s patnácti učiteli 
z nejúspěšnějších škol. Během vyhlá-
šení byli jednotlivě představeni všichni 
přítomní sportovci. Sportovce ocenili 
zástupci radnice a města.

Město dokončuje územně analy-
tické podklady. Statutární město 
Opava v současné době dokončuje 
pořízení územně analytických pod-

kladů pro všechny obce ve svém 
správním území obce s rozšířenou 
působností. Projekt s názvem „Zpra-
cování územně analytických pod-
kladů (ORP Opava)” je spolufinan-
cován z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, a probíhá od roku 2007. 
Náklady na jeho realizaci budou činit 
více jak 2 mil. Kč. Územně analy-

tické podklady vychází ze zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona 
a slouží k vyhodnocení stavu a vý-
voje území, stanovení limitů pro 
ochranu území, udržitelný rozvoj 
území a určení klíčových problémů 
území. V konečném důsledku budou 
využity např. jako podklad pro poři-
zování územních plánů obcí či roz-
hodování stavebních úřadů.
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Z Dukelských kasáren by mo
Opava má neopakovatelnou šanci stát se významným centrem vysokoškolského vzdělávání. Tuto šanci 
městu nabízí opuštěná Dukelská kasárna. Tak ucelený komplex budov, které by mohly vytvořit novou 
vysokou školu se zázemím pro studenty i učitele, totiž jen tak v okolí nenajdete.

V čem spočívá jedinečný 
potenciál kasáren? 

Velikost, množství hodnotných 
a využitelných budov, jejich 
soustředění a propojení, poloha, 
potenciál pro rozšíření. Kasárna 
by bylo možné využít i různými 
jinými způsoby: areál se dá 
rozdělit na bytovou část, část pro 
lehké podnikání, pro kanceláře, 
pro jednotlivé menší školy. 
I takové využití je zajímavé. Ale 
myšlenka hledat pro všechno 
společné pojítko, společné využití, 
může být ještě hodnotnější.

Areál se může rozdělit na menší samo-
statné díly téměř kdykoli. Zabývat se 
celistvým a jednotným nápadem se 
však jednoduše a prakticky dá pouze 
na počátku. Před tím, než se nastěhuje 
první podnikatel, před tím, než se zko-
lauduje první byt.

S nápadem na vytvoření vysoké školy 
přišel profesor Dalibor Fronček. Mate-
matik, který už osm let vyučuje na Min-
nesotské univerzitě v Duluth a který 
dříve strávil několik let také na McMas-
ter University v Kanadě a University of 
Vermont v USA. Má zkušenosti s různo-
rodými typy vysokých škol a především 
s poptávkou po vzdělávání současné 
generace studentů.

„Podstatné je, že vzdělávání je obor, 
který ani v budoucnu nebude podléhat 
útlumu. Právě naopak, bude se neustále 
rozvíjet,” říká. „Opava je solidně vyba-
vena středními školami. Je zde i Slezská 
univerzita. Přesto by mohlo být vzdě-

lávání podstatně významnější součástí 
života a ekonomiky města,” míní. „Slez-
ská univerzita pokrývá jen určitý seg-
ment pomaturitního vzdělávání. Zvýšení 
počtu studentů Opavě přinese vznik vel-
kého množství stabilních a solidně pla-
cených pracovních míst jak v oblasti 
vzdělávání, tak v souvisejících činnos-
tech, a každý student sem také přinese 
a utratí peníze, které by do Opavy jinak 
nepřišly,” dodává.

Nápad nyní rozpracovává ve spolupráci 
s Daliborem Frončkem městská pra-
covní skupina v čele s ředitelkou Opav-
ské kulturní organizace Irenou Šindlero-
vou, která dříve pracovala jako vedoucí 
centra distančního vzdělávání Univerzity 
Palackého v Olomouci a spolupracovala 
na realizaci akreditačních projektů.

„Pracovní skupina plánuje vznik webo-
vých stránek projektu. Stránky by měly 
vzniknout příští rok. Budou zde průběžné 
informace o vývoji projektu, budou 
zde vizualizace řešení kasáren a tak 
podobně,” konstatuje Irena Šindlerová.

Co by mohla škola nabídnout
Pracovní skupina se na základě ana-
lýzy několika variant zatím rozhodla, 

že se příprava soustředí na vznik školy, 
která je v USA i dalších zemích zavede-
nou součástí vysokoškolského vzdělá-
vání, ale v nabídkách českého školství 
zatím chybí. Jde o Liberal Arts College. 
Český termín pro toto slovní spojení 
zatím chybí. Zdánlivě překladatelsky 
nepřesně a volně bychom mohli hovo-
řit o fakultě svobodných učení, což má 
vyjádřit poměrně velkou míru svobody 
studenta při volbě studijních disciplín. 

Tento typ školy se soustředí na baka-
lářské programy s pestrým interdis-
ciplinárním vzděláním, jehož absol-
venti mohou jít po studiu buď do praxe, 
nebo mohou dál studovat v magister-
ském nebo doktorském studiu na nej-
lepších univerzitách. Taková škola by 
mohla vzniknout jako zcela samostatná 
a nezávislá či jako zahraniční pobočka 
některé kvalitní existující LAC. Důležité 
je, že kromě školy typu LAC má pra-
covní skupina v záloze ještě další vari-
anty.

Opavská škola by mohla nabídnout 
vzdělávání i zahraničním studentům. Na 
jeden až dva semestry by mohla přijí-
mat zahraniční studenty v rámci růz-
ných mezinárodních vzdělávacích pro-
gramů. „Tento trend je v Americe velmi 
silný, bude stále výraznější a lze ho 
považovat za trvalý,” říká Dalibor Fron-
ček. Podle jeho názoru by až pětinu 
studentů opavské LAC mohli tvořit hos-
tující vysokoškoláci.

„V pracovní skupině už máme základní 
představu o typu a velikosti. Měla by to 
být rezidenční škola, kde každý nebo 
téměř každý bydlí na kampusu. Máme 
rámcovou představu o zaměření, orien-
taci a náplni,” říká Dalibor Fronček. 

Začne programová příprava 
studia

Do podzimu příštího roku chce připravit 
rámcový program studia. „Mělo by být 
jasné, koho oslovit v jednotlivých obo-
rech, aby bylo možné vytvořit podrobné 
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Fotografie uka-
zují některé části 
areálu Dukelských 

kasáren.

Foto: Petr Šnejdar

Kde najít něco o LAC
Zprostředkovanou představu o tom, jak taková Liberal Arts College vypadá, 
si může každý zájemce udělat na webových stránkách některých dobrých 
škol tohoto typu. Např. www.morris.umn.edu/index.php – University of Min-
nesota Morris; www.middlebury.edu – Middlebury College; w3.stu.ca/stu/
about/about.aspx – St. Thomas University.
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studijní programy. Na vytváření studij-
ního programu by se měl podílet tým 4 
až 6 lidí, který by šel do hloubky a vy-
tvořil sylaby (obsah) jednotlivých před-
mětů,” dodává.

„Chtěl bych najít vzorovou instituci či 
instituce, tedy školu podobně velikou, 
jejíž chod odpovídá našim představám. 
Ideální by bylo, aby se taková instituce 
stala přímo naší partnerskou institucí. 
Vždy je lepší přímá pomoc, než hledat 
informace v literatuře. A musíme mys-
let i na zdánlivé detaily, jako jsou kon-
krétní studentská zázemí, posluchárny, 
jejich poloha, vybavení a počet a po-
dobně,” vysvětluje.

„Soukromé vysoké školy v Česku jsou 
snad všechny s praktickým výstupem 
a víceméně jednooborové. Jsou zamě-

řeny na konkrétní segment trhu. Opav-
ská škola by nabízela široké vzdě-
lání napříč mnoha obory. Když to velmi 
zjednoduším, tak jeden student by 
mohl studovat evropské dějiny, statis-
tiku, analýzy dat a základy informač-
ních technologií. Byl by široce vzdělaný, 
dobře orientovaný napříč disciplí-
nami. A co je podstatné, uměl by velmi 
dobře pracovat s informacemi. Ani ana-
lýza, ani praktické užití by mu nedělaly 
potíže. V případě zájmu by se pak mohl 
v rámci dalšího navazujícího studia spe-
cializovat,” popisuje vzdělávací rámec.

Pokud by se podařilo nápad rozvíjet, 
mohli by v kampusu společně se stu-
denty bydlet i někteří pedagogové. 
„Když takový člověk přímo se stu-
denty bydlí, povídá si s nimi, podpo-
ruje to intelektuální dění, dává to stu-
diu i kampusu určitý charakter. Když se 
studenty pobývá vzdělaný člověk, kte-
rého baví s nimi mluvit, může to vytvo-
řit atmosféru, která jim dá za tři čtyři 
roky tolik, co by jinde trvalo třeba šest 
let. Mimochodem, v této době zrovna 
jednoho takového pedagoga hledala 
i jedna z nejlepších univerzit světa 
Yale,” říká Fronček.

„Kampus nebude uzavřený areál, ale 
prostor, který bude kompaktně propo-
jen s přilehlou obytnou zónou,” nava-
zuje Irena Šindlerová. „Součástí bude 

parková úprava, která bude vhodná 
pro odpočinek a volnočasové aktivity 
obyvatel kampusu i okolí. Měla by zde 
vzniknout také třeba kavárna nebo fit-
centrum,” upozorňuje.

Spolupráce se Slezskou 
univerzitou

Podle profesora Frončka by se dala 
dobře využít i spolupráce již zavedené 
opavské kamenné univerzity s novým 
kampusem. „Spolupráci se Slezskou 
univerzitou bych považoval za jednu 
z hlavních pozitiv této instituce. Navíc 
by to bylo přínosné nejen pro novou 
školu, ale i pro Slezskou univerzitu 
samotnou. Tato spolupráce by mohla 
mít i podobu konkrétních přednášek, 
které by student mohl na SU navště-
vovat, a naopak, studenti SU by zase 
mohli absolvovat přednášky na LAC. 
Chceme zkrátka kumulovat výhody: 
interdisciplinární vzdělávání, rezidenční 
charakter školy, spolupráce se zave-
denou univerzitou atd.,” předestírá vizi 
Dalibor Fronček.

Dalibor Fronček
Narodil se v roce 
1954 v Opavě, kde 
i vystudoval gym-
názium. Poté vystu-
doval matema-
tiku na Univerzitě 
Komenského v Bra-
tislavě a vyučoval 
na VŠB v Ostravě. 

Byl jedním ze zakladatelů a předse-
dou Přípravného výboru pro vznik 
Slezské univerzity. Poté působil na 
McMaster University v Kanadě, kde 
získal titul Ph.D. Ve druhé polovině 
devadesátých let působil na VŠB-TU 
v Ostravě a současně pracoval na 
částečný úvazek na Slezské univer-
zitě. V roce 1996 se habilitoval na 
Masarykově univerzitě v Brně. V le-
tech 2000–2001 byl hostujícím pro-
fesorem na University of Vermont 
v USA. Profesorský titul získal v roce 
2001 na Západočeské univerzitě 
v Plzni. V současnosti působí jako 
profesor na University of Minnesota 
ve městě Duluth. Specializuje se na 
diskrétní matematiku a zajímá se 
také o vzdělávání a vysoké školství 
jako celek. Je ženatý, má dva syny. 
Žije střídavě v Duluth a v Opavě.
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STRATEGICKÝ PLÁN

V roce 2007 byl zpracován 
Strategický plán ekonomického 

a územního rozvoje Opavy. 
Odborníci analyzovali situaci 
města a navrhli základní směry 
jeho rozvoje. Rovněž navrhli 
celou řadu konkrétních projektů, 
které by mohly být uskutečněny 
v průběhu dalších třinácti let. Jak 
se dařilo naplňovat strategický 
plán v roce 2008 a jak vypadá 
příprava projektů plánovaných na 
další roky?

Ekonomika

V rámci ekonomické části byl například 
rozpracován projekt podpory vybraných 
učebních oborů. Tato podpora má sní-
žit nedostatek kvalifikovaných pracovních 
sil v technických oborech. Řada velkých 
opavských podniků, které zaměstnávají 
desítky či stovky lidí, stále a stále hledá 
různé řemeslníky a odborníky. „Ve spolu-
práci s opavskou Hospodářskou komorou 
a Úřadem práce jsme zmapovali potřeby 
podnikatelů. Uskutečnila se už první 
akce na podporu technických oborů mezi 
žáky základních škol s název TeachTech,” 
uvedla Martina Heisigová z oddělení roz-
voje města. „Dále bychom chtěli zmoder-
nizovat vybavení školních dílen, a na tuto 
aktivitu se v současné době pokoušíme 
získat dotaci,” dodala Martina Heisigová.

Infrastruktura

Do této oblasti patří i projekty, na které 
město nemá přímý vliv. Jde například 
o výstavbu obchvatů a opravy velkých sil-
nic, což jsou aktivity, které řídí a o kte-
rých rozhoduje stát a kraj, nikoli město. 
I přes to se i díky aktivitě města poda-
řilo rozjet některé zásadní stavby, jako 
je spojka mezi Globusem a Kauflandem 
a lepší napojení Opavy na Ostravu a dál-
niční síť.

Navzdory tomu, že město nemá úplně 

vše ve svých rukou, se podařilo některé 
projekty zabezpečit. V plném proudu 
je příprava bezpečnostních prvků pro 
chodce na ulicích Vrchní, Rolnická a Ra-
tibořská, připravuje se cyklistická 
stezka na Krnovské ulici. „Na význam-
nou cyklostezku z Velkých Hoštic přes 
Opavu až do Krnova chceme zažádat na 
začátku příštího roku o dotace,” podotkl 
Petr Šnejdar, vedoucí oddělení rozvoje 
města. „Věříme, že se podaří realizovat 
i další aktivity ze strategického plánu, 
jako je pořízení nových trolejbusů pro 
opavskou MHD. Další zásadnější pro-
jekty jako jsou kanalizace v městských 
částech nebo řešení parkování v Kate-
řinkách, jsou plánovány do příštích let,” 
doplnil vedoucí.

Lidé

V oblasti Lidé se plán snaží řešit vzdělá-
vání, zaměstnanost, život znevýhodně-
ných obyvatel, rozvoj sportu a kultury. 

Například naplno se rozjela ideová archi-
tektonická soutěž k možnému umístění 
plaveckého a zimního stadionu u spor-
tovní haly v Městských sadech a v závěru 
listopadu městští architekti začali hod-
notit konkrétní návrhy.  V rámci integro-
vaného plánu Přitažlivé město (IPRM) se 
Opavě podařilo získat dotace na rekon-
strukci tělocvičny na Tyršově stadionu. Na 
podzim skončila další etapa budování bez-
bariérových zastávek MHD, připravuje se 
projekt na rekonstrukci domu pro matku 
a dítě a pokračují rekonstrukce školních 
jídelen. Velmi významné prostředky, více 
než 400 milionů korun, získalo město na 
projekty kulturní infrastruktury díky úspě-
chu IPRM – týká se to zejména Obecního 
domu, Kulturního domu Rybníček, Slez-
ského divadla nebo Dominikánského kláš-
tera.

Životní prostředí

Mezi základní aktivity v oblasti život-

ního prostředí letos patří tvorba hlu-
kové mapy města. Na vytvořenou mapu 
navážou další dílčí projekty, které by 
měly vést ke snížení hluku, a tedy i ke 
snížení následných zdravotních dopadů 
na lidi. 

Sběr, zpracování a využití odpadů jsou 
závislé na vybudování příslušných zařízení 
a závodů a jejich řešení je plánováno na 
pozdější roky. 

Problematiku environmentálního (ekolo-
gického) vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) bude řešit vyčleněný pracov-
ník magistrátu (případně i ve spolupráci 
s odbornými poradci). V příštím roce by 
měla být zpracována základní koncepce 
EVVO a měly by být realizovány její první 
výstupy.

Veřejná správa

Strategický plán se zabýval i veřej-
nou správou. V souladu s plánem bylo 
vytvořeno centrum veřejné správy 
na ulici Krnovská, kam se přemístil 
výkon státní správy a plánuje se umís-
tění i některých dalších úřadů, které 
mají v Opavě svá sídla. Dalším poči-
nem je právě připravovaný a zpracová-
vaný manuál veřejné správy, který bude 
občanům k dispozici při řešení různých 
životních situací.

„Jsme si samozřejmě vědomi, že se 
nám nepodařilo realizovat všechny akti-
vity, které byly pro tento rok napláno-
vány. Velké množství zásadních pro-
jektů se ale realizovalo nebo se na ně 
alespoň podařilo získat dotaci,” hodnotí 
letošní rok Petr Šnejdar.

Lidé, kteří se chtějí seznámit s plánem 
blíže, si kromě informací na webových 
stránkách města mohou prohlédnout 
novou brožuru, která bude brzy k do-
stání na podatelně magistrátu a v Měst-
ském informačním centru.

Strategický plán města:
jaké akce proběhly, co se chystá dál

S novým rokem čeká na 
motoristy zásadní změna 

týkající se pojištění vozidel. 
Musí zaplatit příspěvek za každé 
nepojištěné registrované vozidlo. 

Od Nového roku dochází k novele 
zákona o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla. 
Vlastník nebo provozovatel každého 
nepojištěného registrovaného vozi-
dla bude mít povinnost zaplatit příspě-

vek do garančního fondu (GF) České 
kanceláře pojistitelů. Příspěvek se 
bude pohybovat v rozmezí od 20 Kč do 
300 Kč za jeden den, a to podle typu 
vozidla. „Například za Felicii s obje-
mem válců motoru 1289 ccm zaplatí 
od 1. ledna neplatič denně 50 korun. 
Jen za leden tato částka naroste na 
1 550 Kč a bude tedy až čtyřikrát vyšší 
než částka, kterou by vlastník nebo 
provozovatel vozidla zaplatil za řádné 
zákonné pojištění,“ upozorňuje vedoucí 

odboru dopravy Josef Trčka. „Současně 
tímto upozorňujeme všechny vlastníky 
a provozovatele vozidel na nutnost 
mít na své vozidlo neustále sjednáno 
zákonné pojištění, pokud je toto vozi-
dlo vedeno v registru silničních vozi-
del jako provozované,“ dodává Josef 
Trčka. Zákon o pojištění totiž nerozli-
šuje, zda-li se s vozidlem jezdí pouze 
občas, je odstaveno z provozu, nebo je 
nepojízdné (např. po dopravní nehodě 
či z důvodu opravy).

Chystá se zvýšení sankcí za nepojištěná vozidla
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JAK SE ŽIJE

Patří k největším českým expertům 
na heraldiku. Už téměř dvacet let 
stojí v čele jedné z nejvýznamnějších 

českých archivních institucí - Zemského 
archivu v Opavě. S určitou nadsázkou o sobě 
říká, že je „Slezanem z povolání”. Letos 
oslavil Karel Müller padesáté narozeniny.

Vede archiv, který je třetí nejstarší v republice a sou-
časně třetí největší z hlediska množství uložených 
materiálů. Do tohoto archivního panství patří i de-
set okresních archivů Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje, které musí pravidelně objíždět. „Vlastně 
jsem tak polovinu pracovní doby na cestách,” pozna-
menává. K tomu vyučuje na univerzitě v Olomouci 
a v Opavě, je jedním ze šesti expertů podvýboru pro 
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, pravidelně publikuje v různých odborných 
sbornících a časopisech. A to nepočítáme členství 
v řadě dalších vědeckých a redakčních rad a fakt, že 
na starosti má metodické řízení ještě dalších archivů, 
například vysokých škol nebo velkých průmyslových 
podniků.

Jak takový nápor spojený s téměř neustálým cesto-
váním zvládá? „Zvládám to, protože mě to baví. A to 
i po těch dlouhých letech. Dělám to už nějakou dobu, 
tak v tom trochu umím chodit,” usmívá se.

Jen jedenkrát v životě se věnoval jiné profesi než his-
torii a archivnictví. V době povinné vojenské služby 
pracoval jako lapiduch u civilní obrany v Bučovicích. 
„Bral jsem krev, takže se toho dnes nebojím. A asi 
dva měsíce jsem zaskakoval za zubní sestru a míchal 
jsem amalgam,” vypráví. Od té doby je jeho pracovní 
kariéra těsně spojena už jen s archiváliemi, pečetěmi, 
erby a lidmi, které zajímá historie.

V rámci historické vědy se věnuje hlavně vývoji heral-
diky (nauka o znacích) a sfragistiky (nauka o peče-
tích). Když učí studenty, snaží se učit přímo v archivu, 
aby jim mohl vše bezprostředně ukázat. Nechce být 
odkázán na učebnu a nanejvýš promítací plátno. 

V jeho případě nejde jen o bádání v archivních kata-
kombách, ale i o aktuální práci. Jako parlamentní 
expert se zabýval od roku 1991 více než 3 tisícovkami 
soudobých návrhů na vlajky či znaky obcí a měst. 

„Je to každodenní boj o jejich podobu. Vycházíme 
z toho, že základní je přání obce a my je chceme 
směrovat k tomu, aby výsledek odpovídal meziná-
rodním heraldickým zásadám. Je dobré, když je i es-
teticky pěkný a když má vazbu na historickou sym-
boliku. Nejcennější je však dlouhodobá kontinuita. 
Nejsem příznivcem moderních log,” konstatuje.

Mezi zajímavé heraldické paradoxy, které řešil, patří 
třeba Kopřivnice. Město Kopřivnice mělo (a má) ve 
znaku automobil Prezident a uvažovalo o změně. 
Automobil Prezident porušoval heraldická pravidla, 
protože jde o konkrétní předmět. „Ale když chtělo 
město znak změnit, tak jsem byl proti, protože auto 
bylo ve znaku už dlouho, a právě ta dlouhověkost na 
něm začala být cenná,” vysvětluje. 

Ten, koho zajímá komunální heraldika, najde boha-
tou databázi téměř tří a půl tisíc obcí na webu 

www.psp.cz/rekos. „Každý si tam může najít vyobra-
zení znaku, vlajky i jejich popis,” upozorňuje archivář.

Archivní svět nyní prožívá velký přelom. Je doba digi-
talizace dat, mění se způsoby, jak spolu lidé mluví, 
jak si píší. Je snadné uložit do spisů dopis, je těžké 
přidat do archivu SMSku nebo mail. Existuje obrovské 
množství elektronických formátů, způsobů zazname-
nání textu či videa, a je těžké předvídat, jestli doku-
ment psaný ve Wordu bude možné přečíst z datových 
záznamů i za padesát let. Proto se začíná připravo-
vat vznik národního digitálního archivu, který by se 
správě elektronických dat a jejich udržování věnoval. 
„Digitálům zatím nevěříme. Dělají se digitální kopie 
archiválií, které usnadní studium, ale jinak se snažíme 
jít konzervativní cestou záznamů na mikrofilm, který 
je trvanlivější,” vysvětluje ředitel.

Mezi nejvyhledávanější archivní materiály dlouho-
době patří matriky. Lidé pátrají po předcích, sestavují 
rodokmeny. „Snažíme se tomuto zájmu vyjít vstříc 
tím, že digitalizujeme matriky, a to tak, abychom nej-
později v roce 2010 měli všechny matriky z našeho 
archivu přístupny na internetu,” říká. Samozřejmě že 
v rámci zákona půjde jen o takzvané mrtvé matriky, 
tedy zápisy zhruba do roku 1900. Badatelé pak budou 
moci na počítačích rychleji a jednodušeji prohledávat 
prameny.

Karel Müller ale není do archivu a historie pono-
řen čtyřiadvacet hodin denně. O víkendech jezdí do 
Koryčan a věnuje se s manželkou a dvěma dcerami 
statku, který vlastní po předcích. „Je to dědictví, které 
po matčině linii sahá prokazatelně až do 17. století,” 
říká. Proto bere péči jako závazek. Mimo jiné se v Ko-
ryčanech věnuje pálení slivovice. „Nejsou tam vinice, 
takže pokud se už něco pěstuje, tak především 
švestky,” podotýká. Pálí v místní pálenici, ve které má 
dokonce podíl. 

Kromě švestek má rád ještě víno. Bílé. Jeho kolegové 
z archivu mu k letošním narozeninám připravili sbor-
ník: Vážně i nevážně o víně.

A jakému vínu dává přednost? „Když si vybírám z na-
bídky vín a nemůžu se rozhodnout, tak se vracím ke 
svému „firemnímu” jménu,” žertuje. „Ale jinak mohu 
všechny producenty jihomoravských vín,” dodává.

Ač narozen v Ostravě, pracovně často na cestách, 
o víkendech na statku v Koryčanech, netají se hlubo-
kým vztahem ke Slezsku. S lehkou nadsázkou říkává, 
že je „Slezan z povolání”. Jeho vztah k této zemi je 
však opravdu silný. „Už jen z titulu svého úřadu nava-
zuji na odkaz svých předchůdců, kteří archiv budo-
vali jako archiv slezské země. Cítím to jako povin-
nost, cítím odpovědnost k předkům i archiváliím. 
To je hlavní smysl mé práce. Budoucnost vidím spíš 
evropsky, jsem Evropan, ale tohle je závazek k tra-
dici,” říká.

Nebojí se, že třeba za padesát let už jen málokdo 
bude vědět, co bylo nebo co je Slezsko? „To je náš 
úkol, abychom slezské povědomí nenechali zplanět. 
Je povinností nás, kteří stojíme v čele paměťových 
institucí, na slezské tradice navazovat a svou čin-
ností dokazovat, že tady byla a pořád je země slezská 
a není to prázdný pojem,” uzavírá Karel Müller.

OSOBNOST

Karel Müller
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Od samého začátku prosince 
až do předvečera Štědrého 

dne vám bohatý kulturní 
program Vánočního jarmarku 
umožní vymanit se na chvíli 
z předvánočního shonu. 
Za doprovodu hudebních 
kapel, divadelních souborů či 
pěveckých sborů můžete na 
obou vyzdobených náměstích 
nasát trochu sváteční atmosféry 
a punče.

Na Dolním náměstí se představí řada 
známých interpretů. Hned první týden 
jarmarku vystoupí například finalista 
třetího ročníku soutěže Česko hledá 
SuperStar David Spilka a oblíbená sku-
pina Fleret s Jarmilou Šulákovou. Za 
seskupením Maxim Turbulenc míří pře-
devším děti, za skupinou Abba Revi-
val Band či Queen Revival naopak jejich 
rodiče. Zlatým hřebem hudebního pro-
gramu budou slovenští No Name, kteří 
vystoupí v rámci charitativního dne. Ze 

známých českých kapel se můžete těšit 
například na Ready Kirken a Lauru a její 
tygry. Na Horním náměstí dostanou pro-
stor divadelní představení, velkoplošné 
projekce a oldies a karaoke párty.

Vánoční stromy budou nastrojeny  ozdo-
bami dětí z Opavy a okolí. Již počtvrté 
v řadě totiž město vyhlásilo soutěž 
„O nejkrásnější vánoční ozdobu”. Účast 
byla opět vysoká, zúčastnilo se jí 21 jed-
notlivců a 24 kolektivů. Porota z oz-
dob z materiálů, jako je např. fixační 
pěna, polystyren, PET lahve či vlněný 
papír, ocenila ty nejlepší. Jejich autoři se 
mohou těšit na hračky, společenské hry 
nebo sladkosti. Slavnostní vyhlášení sou-
těže začne 5. prosince ve 14 hodin na 
Dolním náměstí. Večer po 17. hodině 
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom 
a na půl sedmou je připraven mikulášský 
ohňostroj.

Jen co trhy utichnou, přijdou silves-
trovské oslavy. Ty zahájí 31. prosince 
ve 21.00 na Dolním náměstí dýdžej, po 
němž vystoupí  vybraná kapela. Před půl-
nocí začne odpočítávání času zbývajícího 
do konce roku 2008 a Nový rok přivítá 
ohňostroj. O zábavu se pak opět postará 
dýdžej, a to až do druhé hodiny ranní.

Mezi první kon-
certy vánočních 

trhů bude patřit 
vystoupení Fleretu 

s Jarmilou Šulá-
kovou.

Foto: Jan Šindler

Začíná Vánoční jarmark,
na který navážou silvestrovské oslavy

Čas letošního adventu 
a Vánoc si můžete zpříjemnit 

návštěvou výstavy Ladových 
obrázků. Výstava bude zahájena 
11. prosince. 

Smyslem této výstavy je zprostřed-
kovat návštěvníkům atmosféru, která 
vznikne spojením vánočního období 
a obrázků Josefa Lady. „Nejedná se 
o výstavu zabývající se osobností 
Josefa Lady, jeho životem nebo ryze 
jeho tvorbou, ačkoli Ladou ilustro-

vané knihy se na výstavě objeví,” řekla 
Kamila Bindrová, vedoucí prezentačního 
oddělení muzea. Slezskému zemskému 
muzeu knihy zapůjčil Josef Lada, vnuk 
Josefa Lady. „Cílem výstavy je vtáh-
nout návštěvníka dovnitř do světa 
zimy a Vánoc, jaké vídáme od dětství 
na obrázcích, pohlednicích, kalendá-
řích s Ladovými výjevy Vánoc a zimy,” 
dodala.

Atmosféru Vánoc Josefa Lady doplní 
svou tvorbou studenti Střední školy 

průmyslové a umělecké v Opavě a také 
děti z výtvarného oboru ZUŠ Opava. 

Výstavu připravilo Slezské zemské 
muzeum ve spolupráci s Regionálním 
muzeem ve Vysokém Mýtě. Zahájena 
bude 11. prosince ve Výstavní budově 
SZM a potrvá do 18. ledna. Pro návštěv-
níky muzea je v rámci této expozice při-
praven prodej doprovodných propagač-
ních předmětů s motivy od Josefa Lady, 
papírový betlém, visačky na dárky, 
pexesa, omalovánky i pohlednice.

Ladovské Vánoce ve Slezském zemském muzeu

Provoz knihovny o svátcích. 
Poslední půjčovní den v tomto roce 
je 23. prosince. Hlavní budova bude 
otevřena 22. prosince od 8 do 18 
hodin a 23. prosince od 8 do 16 
hodin. Pobočky Kateřinky, Kylešo-
vice a Olomoucká budou oba dva 
dny otevřeny od 9 do 16 hodin. 
Pobočky v městských částech 
budou otevřeny takto: 16. 12. – 
Malé Hoštice: 14–17 hodin, Milosto-
vice: 16–18 hodin; 22. 12. – Vávro-

vice: 15.30–18.30 hodin, Suché 
Lazce: 16–20 hodin, Komárov: 16–
19 hodin. První půjčovní den v roce 
2009 je 5. ledna.
Výtvarná soutěž Adry. Místní sku-
pina humanitární organizace Adra 
vyhlašuje 8. ročník výtvarné soutěže 
pro děti „Na jedné planetě spolu se 
zvířátky”. Výtvarné práce jednot-
livců i kolektivů budou hodnoceny 
ve třech kategoriích: děti, které 
ještě nechodí do školy, 1.–5. ročník, 

6.–9. ročník. Zvlášť budou oceněny 
případné příspěvky starších autorů. 
Práce označte na zadní straně jmé-
nem, příjmením, kategorií, adre-
sou a telefonním číslem autora, pří-
padně i organizace, která obrázky 
zasílá, a doručte do Klubového cen-
tra Rybníček, Na Rybníčku 60 do 
konce února 2009. Můžete je zane-
chat i v prodejně Triware ve stejné 
budově. Bližší informace zjistíte na 
telefonním čísle 603 968 860.
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Být lepší
Milí spoluobčané, snad si toto oslo-
vení mohu dovolit v době Vánoc a na 
přelomu roku – v době, kdy se všichni 
snažíme být o něco lepší, vnímavější, 
pozornější. Je příjemné a povzbudivé 
z vlastní zkušenosti tuto atmosféru 
zakoušet, a také se na ní podílet.

Domnívám se, že pohled kolem sebe 
v těchto dnech nenasvědčuje tomu, 
že by svízele tohoto světa i blízkého 
okolí pominuly. Vždyť stále jsou tytéž 
nemoci, slabosti, poplatky všeho 
druhu, daně, osobní problémy a po-
vahy lidí. Co je tedy příčinou onoho 
„dolování” našich dobrých vlastností? 

Snad i to, že v těchto dnech CHCEME 
vidět svět dobrý.

V roce, kdy zemřel Tomáš Baťa 
mladší, vzpomínám na skutečnou 
událost dvou jeho manažerů, kteří 
mapovali možnost postavení továrny 
v jedné africké oblasti (Baťových 
továren existuje více než 40 v 26 
zemích světa). Jeden se vrátil s hlá-
šením: „Tam je to ztracené ... nepo-
třebují nás ... všichni chodí bosí.” 
Druhý přiběhl s nadšením a začal od 
podstaty: „Nikdo tu nemá boty, tady 
máme úžasnou šanci.” Snad se něco 
podobného, vážení přátelé, dá sly-
šet i na Silvestra nad lahví dobrého 
moku: „Je to špatné, už máme jen 
půl,” a nebo: „Je to výborné, ještě 

máme polovinu.” Nedal by se tento 
úhel pohledu na věc aplikovat ve 
všech dalších dnech roku a života?

Nechtějme se trápit a ubrekávat nad 
jednou dírou v chodníku, chybějícím 
předválečným sousoším na náměstí, 
nedokonalostmi nových veřejných 
zařízení atd. Snadno totiž obviňujeme 
jen ty druhé a popoháníme je k odpo-
vědnosti. Svět, národ, kraj ani město 
nezrůžoví pouhým přemalováním 
(ostatně planeta je modrá). Mění je 
však k dobrému lidé, kteří se dokáží 
radovat z vlastního přičinění a ne-
smírně si váží práce a cení si dobrých 
postojů jiných. 

Pavel Cieslar
opavský děkan církve římsko-katolické

Vánoční slovo

Tři zajímavé koncerty ve 
třech dnech organizuje či 

spoluorganizuje v předvánočním 
čase statutární město Opava. Do 
Opavy přijede známý chlapecký 
sbor Boni Pueri, Hradišťan 
a muzikant Jura Wajda.

Vynikající chlapecký pěvecký sbor 
Boni Pueri vystoupí v úterý 16. pro-
since v 19 hodin v kostele sv. Vojtěcha 
v rámci abonentních koncertů města. 
Tento proslulý pěvecký sbor, který 
byl založen v roce 1982, má na svém 
kontě již 2 500 samostatných koncertů 
po celé Evropě, Americe i Asii. Vydal 13 
vlastních nahrávek a na dalších 20 se 
podílel. Účinkoval po boku významných 
světových umělců, jako je José Carre-
ras, či nedávno s jazzovým zpěvákem 
Bobby McFerrinem. „Ne nadarmo jsou 
„Dobří chlapci” z Hradce Králové pova-
žováni za skvělé hudební velvyslance 
naší republiky,” říká dramaturg měst-
ských kulturních akcí Petr Rotrekl. 

Ve středu 17. prosince v 19 hodin 
v kině Mír pořádá Agentura Karla Kos-
tery ve spolupráci se statutárním měs-
tem již tradiční vánoční koncert legen-
dární cimbálové muziky Hradišťan 
s uměleckým vedoucím, houslistou 
a skladatelem Jiřím Pavlicou. „Pavlica 
již třicet let udává tomuto hudebnímu 
souboru punc originality a neopakova-
telnosti v přístupu a inspiraci lidovou 
hudbou i poezií,” zve na koncert Petr 
Rotrekl.

Lahůdka pro milovníky žánru world 
music je připravena ve Vinárně 

U Přemka ve čtvrtek 18. 12. v 19 ho-
din, kde se uskuteční dvojkoncert 
dvou mimořádných uměleckých pro-
jektů. Opavský muzikant Jura Wajda 
si dovezl novou hudební formaci, 
která je složena z jeho přátel z Ko-
lína nad Rýnem, kde nyní žije. Mezi-
národní složení kapely (Němec Kim 
Efert – kytara, Srb Fedor Ruškuc – 
kontrabas, Polák Mirek Pyschny – per-
kuse a Čech Jura Wajda – cimbál) již 
názvem „East Affair” (Východní zále-
žitost) naznačuje, že hlavní inspi-
raci pro svou autorskou tvorbu hledají 
ve střední a východní Evropě. „Vyu-
žívají ale také prvky pocházející z Af-

riky, Indie či Jižní Ameriky,” upozor-
ňuje dramaturg. 

Druhou kapelou večera bude nový 
autorský projekt houslistky, sklada-
telky a zpěvačky Heleny Vedralové 
s názvem Eva se houpá. V kapele, 
která je vlastně „domácím projektem”, 
vystupuje také manžel – kytarista Jiří 
Vedral a dcera Hana Vedralová (basová 
kytara) a skvěle jim sekunduje bube-
ník Petr Mori. Helena a Jiří Vedralovi 
jsou známí také z působení v kapele 
Muziga či spoluprací s čínskou zpěvač-
kou Feng – jün Song ze skupiny Hor-
ská karavana.

Před Vánoci zahra-
je v Opavě Helena 
Vedralová.

Foto: archiv Hele-
ny Vedralové

Zimní koncertní ladění v kostele
sv. Vojtěcha i na jazzových prknech
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INZERCE

OPAVA • Masarykova tř. 25 •  tel/fax 553 716 551
BRUNTÁL • Zámecké nám. 8 •  mobil 739 229 819

KRNOV • Soukenická 5 • mobil 776 603 033

www.1realitka.cz • e-mail: 1realitka@1realitka.cz

 Ing. Stanislava Veselá, Ing. Ondřej Veselý, Jan Fischer, Jan Bezděk,
 Pavlína Lichá, Kateřina Kmínková, Markéta Cimbálová, Lenka Horňáková
Aktuální nabídku najdete na www.1realitka.cz nebo v našich výlohách.

 objekt Řadový RD RD 3+1 RD 5+2 
 1.550.000 Kč 4.650.000 Kč 850.000 Kč 1.990.000 Kč 

 RD 4+1 penzion Rekreační chata Chata + zahrádka 
 1.290.000 Kč Cena v RK 1.390.000 Kč 185.000 Kč

 Opava Opava Velké Heraltice Štěpánkovice 

 Skřipov Malá Morávka Kružberk Opava 

Největší nabídka • Nejnižší provize • Tradice • Profesionalita

SC
 8

16
21

/1

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

SC
 7

20
93

/1

I Vy se můžete stát 
naším pojištěncem 
a využívat nabízené výhody!
•  zdarma plavat ve vybraných smluvních bazénech
•  uzavřít výhodné cestovní pojištění
•  získat vstupní kredit v hodnotě 500 Kč
•  pro nastávající matku a její novorozené dítě – až 8 500 Kč
•  pro děti a dorost ve věku do 19 let – až 5 000 Kč 
•  pro muže a ženy ve věku od 19 do 60 let – až 8 000 Kč
•  pro seniory ve věku nad 60 let – až 5 000 Kč

EXPOZITURA OPAVA, Dolní nám. 22
tel./fax: 553 610 304, opava@ozp.cz, www.ozp.cz

POBOČKA OSTRAVA, Přívozská 12
tel.: 596 133 318-20, fax: 596 133 317

ostrava@ozp.cz

SC
 8

09
13

/1
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INZERCE

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

Našim klientům děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového 
roku všem přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
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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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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 12.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA. 

Hostuje Divadlo Petra Bezruče Ostrava.
 9.30 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA školy – P
  1. 12. 19.00 ROMEO A JULIE sk. H – Č
  2. 12. 19.00 ROMEO A JULIE sk. 5 – Č
  3. 12. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P
  4. 12. 19.00 ROMEO A JULIE sk. 6 – Č
  5. 12. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 3 – Č
  6. 12. 10.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. D – OP
  7. 12. 10.00  MACH A ŠEBESTOVÁ uz. předst. – P
  7. 12. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. P – OP
  8. 12. 19.00 WILLY RUSSELL – SHIRLEY VALENTINE. 

S. Stašová, není vhodné pro děti do 15 let! mimo 
  9. 12. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 1 – OP
10. 12. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 2 – Č
11. 12. 18.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. S – Č
12. 12. 18.00 3. BENEFIČNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV 

OPAVA. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Domino 
a kapela Jumping drums z Olomouce. 

13. 12. 19.00 BLBEC K VEČEŘI uz. předst. – Č 
14. 12. 17.00 SLUHA DVOU PÁNŮ mimo
15. 12. 19.00 SUGAR mimo – M
16. 12. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ uz. předst – Č
16. 12. 18.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. O – O
17. 12. 10.00 LAKOMEC uz. předst. – Č
17. 12. 19.00 STRAKONICKÝ DUDÁK sk. M – Č
18. 12. 10.00 LAKOMEC uz. předst. – Č
18. 12. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 9 – Č
19. 12. 10.00 ČEKEJ DO TMY uz. předst. – Č 
19. 12. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 4 – OP
20. 12. 10.00 PRINCEZNA PAMPELIŠKA. 

Hostuje Divadlo Šumperk. uz. předst. – P
21. 12. 10.00 VÁNOČNÍ MATINÉ S ŘEDITELEM 

DIVADLA. Slovem provází E. Trupar, 
klavírní doprovod L. Vondráčková. mimo

22. 12. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT OPAVSKÝCH HVĚZD.
Vystoupí sólisté, orchestr, sbor i balet SDO. mimo

23. 12. 15.00 JAK SE HOVNIVÁL CHTĚL STÁT MOTÝLEM. 
Hostuje Moravské divadlo Olomouc. mimo – P

25. 12. 19.00 MY FAIR LADY mimo – M
26. 12. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ mimo – Č
27. 12. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 7 – OP
28. 12. 17.00 STRAKONICKÝ DUDÁK mimo – Č
29. 12. 19.00 TESTOSTERON mimo – Č
30. 12. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU sk. 5 – O
31. 12. 17.00 NATĚRAČ mimo – Č

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka, K = ko-
medie

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY
10. 12. 18.00 PREMIÉRA FILMU FABIÁNA FRONČKA – ŠPAGE-

TOVÝ WESTERN #02 (alegorický film o duševní roz-
tříštěnosti a lidské neochotě). Přehlídka dalších student-
ských filmů – Špagetový western #01 (24:30), Čekání 
na vlnu (3:30), Den poté (8:00) a reklamy M. Jaška 
(Crematorio, Krušovice, Měj svůj styl). Večerem prove-
dou F. Fronček a T. J. Kolich. Refektář Domu umění.

16. 12. 19.00 VÁNOCE S BONI PUERI – koncert vynikajícího chla-
peckého pěveckého sboru v kostele sv. Vojtěcha. 
3. abonentní koncert SMO a Sdružení pro umění a vý-
chovu Talent.

17. 12. 19.00 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLOVÉ 
MUZIKY HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím J. Pavli-
cou. Pořádá Ag. K. Kostery a SMO. Kino Mír.

18. 12. 19.00 PŘEDVÁNOČNÍ DVOJKONCERT: EAST AFFAIR – 
nová mezinárodní hudební formace J. Wajdy (vítěz World 
music soutěže „Creole NRW” a kapely EVA SE HOUPÁ 
– nepopulární skorošansony (hudební projekt houslistky 
a zpěvačky H. Vedralové a doprovodných muzikantů). 
Vinárna U Přemka.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
Při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, petra.kutalkova@opava-
-city.cz, www.opava-city.cz/komunitni-planovani, nutné předem ohlásit účast
  1. 12.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov penzion pro důchodce, Rol-

nická 24.
  1. 12. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Eurotopia Opava – 

Klub Modrá kočka, Hradecká 16.
  2. 12.  8.30 PÉČE O DĚTI A RODINU. Eurotopia Opava – Klub 

Modrá kočka, Hradecká 16.
  4. 12. 12.00 PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. 

Domov penzion pro důchodce, Rolnická 24.
10. 12.  9.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI 

PROBLÉMY. Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 
2. patro.

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 každých 
20 minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
  5. 12. 16.00–20.00 Vstupenky v prodeji od 1. 12. v MIC
15., 16., 17., 18., 19. 12.
 16.00–19.00 Vstupenky v prodeji od 8. 12. v MIC
22., 23. 12.
 16.00–19.00 Vstupenky v prodeji od 15. 12. 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
 17.30 GEORGE & BEATOVENS A KAREL KAHOVEC
  3. 12. 15.00 CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA – tradiční vánoční 

skladby
 17.30 ROCK’N’ROLL BAND M. WOODMANA – rock’n’rollové 

melodie, skladby z nového alba Štyrka
  4. 12. 16.30 DAVID SPILKA s rockovou kapelou
 18.00 FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
  5. 12. 14.00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ 

OZDOBU
 16.00 GALAXY – hudební skupina
 17.00 PROSLOV PRIMÁTORA statutárního města Opavy
 17.15 SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 17.30 GALAXY – hudební skupina
 18.30 OHŇOSTROJ
  6. 12. 14.00 ZÁHORSKÁ KAPELA
 17.00 BOKOMARA – česká folková skupina
  7. 12. 14.00 ATOMIC HOT ROD – rock’n’roll a rockabilly
 16.00 ABBA REVIVAL BAND – skupina Po Stars z Ostravska
  8. 12. 15.00 STUDÁNKA – pěvecký sbor z Havířova
 17.00 QUEEN REVIVAL – skvělá show nejznámějších hitů
  9. 12. 16.00 HRNEK – hudební skupina
 18.00 AC/DC BON SCOTT MEMORIAL BAND
10. 12. 16.00 KOLENEM – hudební skupina
 17.30 FIREBALLS – brněnská hudební skupina
11. 12. 15.00 FOLKLORNÍ SOUBOR ÚSMĚV – národopisný soubor 

Opava
12. 12. 16.00 NOTOTO – hudební skupina
 18.00 ROBBIE WILLIAMS REVIVAL
13. 12. 14.00 SLÁVEK JANOUŠEK – folkový písničkář
 16.00 LUKÁŠ ZÍTA – kytarista, zpěvák a hráč na foukací har-

moniku
 17.00 DAVID KRAUS 
14. 12. 14.00 A. M. ÚLET – hudební skupina
 16.45 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKY
 17.00 NO NAME – hudební skupina
15. 12. 17.00 POLEMIC – ska kapela
16. 12. 14.00 CVRČCI
 14.30 DOMINO
 15.00 ONDŘEJ RUML – koncert finalisty X-factoru
 18.00 LAURA A JEJÍ TYGŘI 
17. 12. 18.00 TURBO – hudební pop-rocková skupina
18. 12. 16.30 MEKYBAND MIRO ŽBIRO REVIVAL 
 18.00 MAXIM TURBULENC 
19. 12. 17.00 READY KIRKEN – pardubická pop-rocková skupina
 19.00 PROFESSOR – BEATLES/JOHN LENNON REVIVAL 

BAND
20. 12. 14.30 THE AGAIN – jižanský rock
 15.30 FUNNY – hudební skupina
 17.00 NEZMAŘI – folková skupina
21. 12. 14.00 WAGON – hudební skupina
22. 12. 18.00 PANGEA – THE BEATLES REVIVAL BAND

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
 18.00 PAT A MAT – velkoplošná projekce
  5. 12. 15.00–20.00 DJ MIKULÁŠSKÉ OLDIES A KARAOKE
10. 12. 17.00–20.00 DJ VÁNOČNÍ OLDIES A KARAOKE
11. 12. 15.30 KOMEDIANTI NA KÁŘE – vánoční představení
 18.00 PAT A MAT – velkoplošná projekce
12. 12. 17.00 PĚVECKÝ SBOR LUSCINIA
 18.00–20.00 COUNTRY S. R. O.
14. 12. 15.30 PIKNIK – hudební skupina
16. 12.  VÁNOCE S ČESKÝM ROZHLASEM 
17. 12. 15.30 DJ VÁNOČNÍ OLDIES A KARAOKE
18. 12. 15.30–18.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE – vánoční představení
 18.00 PAT A MAT – velkoplošná projekce
19. 12. 18.00–20.00 COUNTRY S. R. O.

VÝSTAVY
ZUZANA ČADOVÁ – KERAMIKA, KRESBY. Prodejní výstava. Galerie Lib-
rex, Ostrožná ul. Od 1. do 31. 12.
VÝSTAVA BETLÉMŮ dětí a mládeže s mezinárodní účastí. Orlovna, Slav-
kov u Opavy. Otevřeno: Út, Čt, Ne od 15 do 18 h., pro školy po domluvě 
(553 797 315). Vernisáž 14. 12. v 15 h. Potrvá do 4. 1.
DUŠAN CHLÁDEK – VZPOMÍNKOVÉ A ŠEPTANÉ KRESBY. Výstavní síň 
ZUŠ Opava, Solná 8. Otevřeno: Po–Pá: 14–18 h., So, Ne: přes Dům umění. 
2.–31. 12.
NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA. Vánoční výstava, betlémy, výrobky z pří-
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rodnin, vánoční ozdoby a dárky. MŠ křesťanská na Mnišské ulici. 1.–7. 12.
DÍTĚ A JEHO SVĚT. Předvánoční výstava světového fotografa J. Štreita. 
Kolekce vystavovaná v Pasově a další fotografie z jeho rozsáhlé umělecké 
práce. Pořádá Ag. K. Kostery. Prostory minoritského kláštera. 3.–22. 12.

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 231, bludny.kamen@opava.cz, 
www.sca-art.cz/duopava
28. 11.–28. 12.   TŘI ŽENY. Mariana Allaseur – obrazy, Darina Alster – 

Nahý oběd, Personal Tarot, Pieta, Irena Jůzová – S.Y.T.
  4. 12.  17.00 MORAVA 1900 – prostor pro tapisérii. Přednáška P. Šo-

páka. 
10. 12.  17.00 OPAVA – ARCHITEKTURA 19. A 20. STOLETÍ. Před-

náška P. Šopáka.

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 LI-
DOVÉM UMĚNÍ. EVROPSKÉ UMĚNÍ 14.–18. STOLETÍ ZE SBÍREK SZM: 
I. GOTIKA, II. RENESANCE A BAROKO. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Uzavřeno: 24.–25. 12. a 31. 12.–1. 1.
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Uza-
vřeno: 24.–26. 12. a 31. 12.–1. 1.
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Uzavřeno: 24. 12. 
a 31. 12.
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-Darkovičky. Pouze 
pro předem ohlášené návštěvy, tel.: 595 051 110.
SRUB PETRA BEZRUČE. Ostravice – Srub Petra Bezruče. Tel.: 558 682 356.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V OBRAZECH 1958–2008. Výstavní pavilon 
AND.
WOLLEMIA NOBILIS – nejvzácnější dřevina světa ve sbírkách AND. Arbo-
retum Nový Dvůr. 
LADOVSKÉ VÁNOCE. Atmosféra Vánoc s obrázky J. Lady. Ve spolupráci 
s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, SŠPU Opava, VO ZUŠ Opava. 
Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Zahájení 11. 12.
VZPOMÍNKY Z POUTÍ (SVATÉ OBRÁZKY ZE SBÍREK SZM). Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. 
SLEZSKO V DÍLE ADOLFA ZDRAZILY. Výstava věnována 140. výročí naro-
zení malíře. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. 
PETR ŠTÍCHA – DŘEVOŘEZBY, PŘÍRODNÍ INSPIRACE. Výstavní pavi-
lon, AND. Do 31. 12.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – SLAVNÝ JASOŇ 
AUTOKRATOR a další velehorští motýli rodu Kailasius. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 12.
NOVÉ VELKOMORAVSKÉ NÁLEZY NA OPAVSKU. Prezentace nejnověj-
ších výsledků záchranného výzkumu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, 
v. v. i. při výstavbě obchvatu Opavy. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. 
Od 1. 12.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  2., 3. 12.  VÁNOČNÍ ZVYKY. Přijďte se seznámit a následně si 

vyzkoušet vánoční tradice a zvyky Slezska. Pro předem 
přihlášené školy, info: 553 712 821, pí Wenzelová, este-
tika@svcopava.cz. 

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

  6., 7. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
 9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim 
 15.00–17.00  přinést i něco na zub. SVČ Husova.
11. 12. 17.00 DISKOVÁNOČKA. Předvánoční vystoupení dětí ze 

zájmových útvarů Street dance, Break dance a Disko. 
Music club Střelnice 77.

13. 12. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT S „V” A „K” 
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 Jaselská. Info: 
553 712 821, estetika@svcopava.cz, pí Montagová.

14. 12. 15.00 NA VANOCE DLUHE NOCE. Vánoční koncert opavských 
folklorních souborů a cimbálových muzik, předprodej 
v SVČ Jaselská. Kostel sv. Václava.

16. 12.  DĚTI ZVÍŘÁTKŮM, ZVÍŘÁTKA DĚTEM. 
  9.00–14.00 Přineste našim zvířátkům dáreček pod stromeček.
 16.00–19.00 Info: 553 623 276, p. Kollmann, pí Hejduková. SVČ 

Husova.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, loutko-
vedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  1. 12. 19.00 PEKLO. Asketické divadlo Maléhry Brno. Komické 

drama pěti žen, kterým tragicky poznamenal život 
jeden muž. Předprodej Sluna. 

  6. 12. a 7. 12.  MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY S POHÁDKOU. 
 10.00 a 16.00 Předprodej v LD.
10., 11., 12. 12. 17.00 VÁNOČKY. Ukázky z činnosti zájmových útvarů 

SVČ Opava. 
14. 12. 10.00 a 16.00 VÁNOČNÍ KOUZLO. Divadýlko Kuba Plzeň. Pro 

děti od 4 let. 

15. 12. 19.00 DO ŽNÍ... Premiéra nového představení DS Siesta 
LD SVČ.

18. 12. 19.00 TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR. Koncert pro 
vánoční pohodu, předprodej Sluna.

20. 12. 18.00 FRKACÍ KABARET DDS ŠTĚK. Předvánoční kaba-
retní představení dětského divadelního souboru 
Štěk pod vedením D. Kollmanna. 

21. 12. 10.00 OTESÁNEK. DDS Štěk LD SVČ. Pro děti od 4 let. 
28. 12. 16.00 KOCOUREK MODROOČKO. DS Sáček LD SVČ. 

Pro děti od 4 let. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
11. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ. Kon-

certní sál školy.
12. 12. 17.30 VÁNOČNÍ KONCERT MAŽORETKOVÝCH SKUPIN 

AMA. Vedoucí E. Dudová. Základní škola Šrámkova.
14. 12.  VÁNOČNÍ KONCERTY DĚTSKÉHO SBOROVÉHO 
 14.00 a 17.00 STUDIA JEŘABINKA. Sbormistr J. Lokaj, klavír J. 

Lokajová, uvádí J. Kaniová. Sněmovní sál minoritského 
kláštera.

15. 12. 18.00 VÁNOČNÍ VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT. 
MDKPB.

16. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY. Koncertní sál školy.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, www.
konzervator.cz
  7. 12. 15.00 ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupí: pěvecký sbor Laudate 

Dominum, komorní sbor, gregoriánská schola Bonifantes 
Opavienses, orchestr Slezského divadla a hosté. Kostel 
sv. Jana Křtitele v Neplachovicích.

18. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupí: pěvecký sbor Laudate 
Dominum, komorní sbor, gregoriánská schola Bonifantes 
Opavienses, orchestr Slezského divadla a hosté. Konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rektorat@slu.cz, 
www.slu.cz
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (jen pro předem přihlášené)
  4. 12.  15.45 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV ZE 

ZDRAVOVĚDY. Kožní projevy ve vyšším věku. Přednáší 
E. Jašková. Aula.

11. 12. 15.45 CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU UTV 
ZE ZDRAVOVĚDY. Sofistikované lékové formy a jejich 
správná manipulace. Přednáší M. Zajícová. Aula.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, www.vck.slu.cz
  1. 12.  8.00 CELODENNÍ KURZ „PŘEDSEDNICTVÍ ČR V EU”. 

Posluchárna VC SU.
  2. 12.  8.15 CELODENNÍ KURZ „PRÁCE S INTERNETEM 

A S ELEKTRONICKOU POŠTOU”. Posluchárna VC SU.
  2. 12.  9.00 CELODENNÍ KURZ „OBEC A ROMSKÁ MENŠINA”. 

Posluchárna VC SU.
  2. 12. 14.00 KURZ „DEVĚT TERAPEUTICKÝCH TECHNIK PRO 

ZLEPŠENÍ SEBEPOJETÍ A ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ”. 
Posluchárna VC SU.

  3. 12. 16.00 KURZ „MICROSOFT OFFICE OUTLOOK”. Posluchárna 
VC SU.

  4. 12.  8.15 CELODENNÍ KURZ „PREZENTACE VÝUKY 
V MICROSOFT OFFICE POWERPOINT”. Posluchárna 
VC SU.

  5. 12.  8.15 CELODENNÍ KURZ „SOCIÁLNÍ PRÁCE S MENŠI-
NAMI A MIGRANTY”. Posluchárna VC SU.

  6. 12.  8.00 CELODENNÍ KURZ „SYNDROM VYHOŘENÍ”. Poslu-
chárna VC SU.

  9. 12. 14.00 CELODENNÍ KURZ „ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH 
A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PEDAGOGŮ. Poslu-
chárna VC SU. 

ARMA – STUDENTSKÝ KLUB (nejen pro studenty)
Na Rybníčku 1, Opava, suterén rektorátu SU, www.slu.cz/arma
  3. 12.  19.30 SALON KITTY (1976) – filmový večer s úvodníkem 

a diskusí po projekci.
10. 12.  19.30 MASTERS OF HORROR VOL. 1 – filmový večer s úvod-

níkem a diskusí po projekci.
17. 12.  19.30 MASTERS OF HORROR VOL. 2 – filmový večer s úvod-

níkem a diskusí po projekci.

FILMOVÝ KLUB SLEZSKÉ UNIVERZITY
Hradecká 17, Opava, multimediální učebna H3, pořádá ASPSU
  1. 12. 20.00 MILENCI ZE SEVERNÍHO PÓLU (1998)
  8. 12. 20.00 PERSONA (1966)
15. 12. 20.00 VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU (2003)

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, www.cafe-evzen.cz
  2. 12.  JIRKA SCHMITZER 
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  4. 12.  GARY ROSTOCK AND ACOUSTIC BAND
11. 12.  JIRKA BOSÁK A HOSTÉ
16. 12.  NEŘEŠ – vánoční koncert.
20. 12.  NABOO – večírek s hvězdnými hity.
23. 12.  EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví.
27. 12.  JAZZOP – tradiční vánoční koncert opavské jazzové 

kapely.
„JAZZÍČEK DO OUŠKA” – každou středu jazzové, swingové, bluesové stan-
darty v podání vážených pánů Vilče, Fajkuse, Kubáče.

ILEGAL BAR
Rybářská 3, Opava, tel.: 776 276 900
  6. 12. 19.00 MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK. Volný vstup pro ty, co přijdou 

v převleku!
13. 12. 20.00 NO BARRE. Malá vánoční nadílka, předvánoční koncert 

opavského funky-blues-rockového kvarteta. 

MUSIC BAR JAM
Otická 12, Opava, tel.: 724 565 118, info@musicbarjam.cz, 
www.musicbarjam.cz
  6. 12. 20.00 THE FIALKY A DEGRADACE – koncert.
13. 12. 20.00 HC NIGHT. Zahrají – Social party, La prosperité, Human 

puppet, Awberah, Standa Žabák.
20. 12. 20.00 DUKLA VOZOVNA, SPÍNACÍ ŠPENDLÍK + host
24. 12.  20.00 ŠTĚDROVEČERNÍ PARTY. Pouští DJ Ježíšek. 
31. 12.  20.00 SILVESTROVSKÁ SHOW
Každé Po: break beat/electro/drum’n’bass, Út: muzika na přání, St: student-
ská párty – pouští DJ Viki, Čt: Jukebox, Pá: rockotéka, So: koncerty, Ne: 
chillout. 

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 cvičení.
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 činnosti.

ANGLIČTINA PRO DĚTI, s. r. o.
nám. Osvoboditelů 7, Opava, tel.: 553 730 498, www.helendoron.cz
  6. 12. 10.00 VLIV A VÝZNAM NOŠENÍ NOVOROZENCŮ, kojenců 

a batolat v šátku, K. Borunská. Přednáška s praktickou 
ukázkou. Info: www.mamaja.cz. 

13. 12. 10.00 DĚTI A PŘEDŠKOLNÍ HUDEBNÍ PROGRAMY. Před-
náška s praktickou ukázkou, L. Černohorská. Info: 
www.yamahaskola.cz. 

20. 12. 10.00 VÁNOCE S VAŠÍ ANGLIČTINOU. Společné zdobení 
perníčků, zpívání koled. Info: www.helendoron.cz. 

EUROTOPIA OPAVA, o. p. s.
Rybářská 484/86, Opava, tel.: 608 883 618, opava@eurotopia.cz, www.
eurotopia.cz
  1. 12.  15.00 KOČKOVINY – výroba přáníček, vánočních dekorací.
  4. 12. 16.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  8. 12.  15.00 KOČKOVINY – ateliér – výzdoba klubovny.
11. 12.  15.00 HÁĎATA – výroba dárečků, zdobení perníčků.
15. 12.  15.00 KOČKOVINY – vánoční tradice.
16. 12.   VÁNOČNÍ ČAJOVNA
18. 12.   KOČIČÍ VÁNOČNÍ NADĚLENÍ

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
  2., 9. 12. 18.00 ANGLIČTINA – biblické příběhy v anglickém jazyce 

spolu se základy gramatiky. CASD, Olomoucká 51.
  5. 12. 17.00 VEČERY NAD BIBLÍ – B. Hyvnarová.
12. 12. 17.00 POSELSTVÍ ADVENTU – přednáška, L. Švihálek, autor 

knihy Důvěřuj životu.
16. 12. 17.30 ZDRAVÉ VÁNOCE… a přesto plné sladkého cukroví – 

přednáška, V. Ostrčilová. 
  1. 1.  9.20 VÝSTUP NA PRADĚD – odjezd vlastními auty v 9.20 h. 

od klubovny, v 11 h. kyvadlovkou z Hvězdy.
STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
16. 12.  18.00 AJ, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA… – Izaiášovo 

proroctví a vánoční příběh. Přednáška, J. Heczek, Ústav 
bohemistiky a knihovnictví SU.

KLUB PATHFINDER – ODDÍL 118 OPAVA (organizace skautského typu)
  1., 8., 15. 12.   KLUBÍČKO BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ 
 15.00–17.00 – předvánoční dílny pro mladší děti.
  1., 8., 15. 12.  STEZKA PÍSMÁKŮ  
 17.00–18.00 – pro děti 8–16 let, poznávání Bible.
  4. 12.  16.00 VELKÁ NOČNÍ HRA. Sraz u Klubovny Na Rybníčku.

11. 12.  16.00 VÁNOČNÍ BESÍDKA
Každé Út a Pá: 18 h. BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ. Info: 773 950 603.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ADRY – „Na jedné planetě spolu se zvířátky”. 
Výtvarné práce jednotlivců i kolektivů budou hodnoceny ve třech katego-
riích: děti, které ještě nechodí do školy, 1.–5. ročník, 6.–9. ročník. Zvlášť 
budou oceněny případné příspěvky starších autorů. Práce označte na zadní 
straně jménem, příjmením, kategorií, adresou a telefonním číslem autora, 
případně i organizace, která obrázky zasílá, a doručte do Klubového centra 
Rybníček, Na Rybníčku 60 do konce února 2009. Můžete je zanechat i v pro-
dejně Triware ve stejné budově. Bližší informace zjistíte na telefonním čísle 
603 968 860.

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. Každý Pá, So – mini disco klub.
27. 12. 17.00 TIBETSKÉ MÍSY – vánoční koncert, relaxace, beseda. 

S. Hendrych.
HOLOS CENTRUM
  6. 12.–7. 12.   HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního traumatu na 

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

23. 12.  10.00 STAROSLEZSKÉ VÁNOCE NA MLÝNĚ. Vánoční setkání 
přátel a příznivců centra Holos. Výlet na jmelí, oslavný 
Štědrý večer se starými zvyky a obyčeji, zpívání koled. 
Základna větrného mlýna v Hlavnici u Opavy. 

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
20. 12.  17.00 VÁNOČNÍ AKADEMIE. Vystoupení vicemistrů ČR 2008 

v latino show, taneční programy žáků TŠ Holos a jejich 
hostů. KD Na Rybníčku. 

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
  2. 12. 15.00–18.00 KURZ PLETENÍ ZVONEČKŮ z pedigu a výroba 

vánočních ozdob z pedigových šenů.
  3. 12. 10.00–17.00 VÝROBA PŘÁNÍČEK. Předváděcí akce na pro-

dejně.
10. 12. 10.00–17.00 BALENÍ DÁRKŮ. Předváděcí akce na prodejně. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  9. 12. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna pro kojící 

matky
10. 12. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
10. 12. 12.00 UKÁZKA VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ, PLENY PRO MIMINKA
ZÁPIS – cvičení pro děti od 3 měsíců do 1 roku od Po do Pá, cvičení pro děti 
od 1 roku do 4 let od Po do Pá. Nutná rezervace.
ZÁPIS – plavání pro děti od 6 týdnů do 4 let
ÚTERNÍ ODPOLEDNE V MC:
  2. 12. 15.00–18.00 O VELKÉ ŘEPĚ
  9. 12. 15.00–18.00 O SMOLÍČKOVI
16. 12. 15.00–18.00 OTESÁNEK
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE V MC 15–18 h. – odpoledne plné pohybu a tvo-
ření
ČERTOVSKÉ ZVONĚNÍ S MIKULÁŠEM 6. a 7. 12. od 15 do 18 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a informace 723 391 163. 

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Liptovská 21, Opava 6, tel.: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
  3., 10., 17. 12.  KLUB PŘÁTEL.
 9.00–11.00 Klubovna SZdP.
  3., 10. 12.  CVIČENÍ PRO KARDIAKY. 
 16.30–17.30 Tělocvična ZŠ U Hřiště.
  4., 11., 18. 12.    ARTETERAPIE. 
 9.00–11.00 Keramická dílna ZŠ U Hřiště.
  3. 12.  8.00–13.00 TURNAJ V KUŽELKÁCH. TJ Hagemann, Kolofí-

kovo nábř. 
  1., 8., 15. 12.  CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH. 
 10.00–11.00 Klubovna SZdP.
  5. 12.  16.00 MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK. ZD Kylešovice. 
10. 12.  10.00 SOUTĚŽ V SUDOKU. Klubovna SZdP. 
11., 12. 12.   VÁNOČNÍ VÝSTAVA. 
 10.00–17.00 Klubovna SZdP.

KURZY
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 pokro-
čilé), Út: 18.30–20 h. v Mateřském centru Oáza, Válečkova ul. (začáteč-
níci a mírně pokročilí), Út: 10–11 h. ve Studiu Tanytany, Sadová 47 (cvi-
čení pro radost z pohybu), Čt: 10–11 h. ve Studiu Tanytany (pro maminky 
s dětmi, hlídání zajištěno). Info: 732 751 056, joga.opava@centrum.cz, 
www.joga.cz/opava.
STUDIO TANYTANY. Út – břišní tance i pro děti, flirt dance, St: disco 
show dance, Čt: dopolední cvičení pro maminky s dětmi, břišní tance, tri-
bal dance (kmenový mystický tanec). Individuální hodiny, možnost proná-
jmu studia i o víkendech. 5. 12., 16.30–18.30 h.: drum solo – choreogra-
fie plná akcentů zdůrazňujících údery bubínků, 19. 12., 19 h.: vánoční ladění 
– večerní i pozdně večerní tancování. Info: E. Grambalová, 604 214 103, 
www.tanytany.cz. 
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HERNA SQUASH & BADMINTON & AEROBIK, Příčná 10, www.msport.cz. 
Cvičení zaměřené na efektivní spalování tuků s posílením celého těla: 
Po v 19 h., Út v 18 h., St v 18 h. (břišní tance – začátečníci), 19 h. (břišní 
tance – pokročilí).
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, nutná rezer-
vace předem. LRC Englišova 526. 6. 1., 15.30 – 18 h.
GRAVIDJOGA. MC Oasa, Válečkova 16. 3. 12. v 17.45 h.
DJEMBE-RELAX. Bubnování a hraní s Kratochvílovými na africké bubínky. 
Prostory fyzioregenerace, Olomoucká 2. Rezervace: M. Nováková, 
737 473 226, www.vedomisrdce.cz. 7. 12. od 17 do 20 h.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL přijímá přihlášky do kurzu spole-
čenských tanců pro mládež a dospělé se zahájením výuky v lednu 2009. Info: 
603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
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. Týdenní intenzivní kurz v Opavě – 1.–5. 12. 2denní 
intenzivní jazykový kurz v Opavě – 4.–5. 12. Odpolední 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.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  3. 12. 16.00 ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, KLIENTŮ A ZAMĚST-

NANCŮ. Duchovní slovo s tématem naděje – p. Koš-
ťál, vize sdružení D. Šlahorová, vánoční občerstvení, 
zpěv s hudebním doprovodem. Anima Viva o. s., Liptov-
ská 21. 

  4., 11., 18. 12.  PŘEDNÁŠKA O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY. 
 16.00 Veřejná přednáška studentů Slezského gymnázia – sku-

piny HELP P3. Slezské gymnázium, učebna 148.
  8. 12. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení B. Gröninga. 

Noví zájemci se přihlásí na: 553 734 117, 732 518 025. 
Mendelovo gymnázium, vstup přes dvůr vpravo.

17. 12.    LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog 
 8.00–15.00 E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékařská ast-

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

18. 12. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Vánoční setkání. 
Rezervace: 773 644 234, katerina.vavrlova@seznam.
cz, www.vedomisrdce.cz. Asociace fyzioregenerace, Olo-
moucká 2.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  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.

  5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27., 29., 30. 12.
  20.00 KARAOKE VEČERY. Café bar Gross, Zacpalova 25, tel.: 

604 261 798, www.cafebargross.cz.
  7. 12. 14.00 ANDĚLSKÉ VÁNOCE V OC SILESIA. Pro děti je při-

praven bohatý program se soutěžemi, vystoupí skupina 
Maxim Turbulenc. Info: www.ocsilesia.cz.

  7. 12. 14.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA. Adventní zamyšlení před 
svátkem Panny Marie. Účinkují: O. Procházková – zpěv, 
F. Šmíd – varhany. Konkatedrála Nanebevzetí Panny 
Marie. 

  7. 12. 18.00 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÝCH SBORŮ 
v rámci výstavy fotografií J. Štreita „Dítě a jeho svět”. 
Účinkují: Malá cimbálová muzika Kaštánci, Chlapecká 
cimbálová muzika, Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Ostru-
žinka, Vrchňáček. Pořádá Ag. K. Kostery. Sál minorit-
ského kláštera.

  8. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ pro tělesně 
 10.00–12.00 postižené, Dostojevského 12. Můžete si prohlédnout 
 13.00–16.00 prostory a vybavení školy, konzultovat své otázky se 

speciálními pedagogy. 
  8. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT – PS KŘÍŽKOVSKÝ. Vystoupí 

sólisté M. Košárková, M. Halamová, J. Hulvová, V. Čížek, 
A. Vovk a PS Křížkovský. Kostel sv. Václava.

  9. 12.  VÝCHOVNÉ KONCERTY pro děti předškolního 
  8.30–9. 15 a mladšího školního věku. Účinkuje Pěvecké sdružení 
 9.45–10.30 slezských učitelek pod taktovkou V. Vašinkové. 
 10.45–11.30 Kylešovská kaple.
12. 12. 18.00 SPOLEČNÝ VÁNOČNÍ KONCERT v nastudování Pěvec-

kého sdružení slezských učitelek a Pěveckého sboru 
Slezské univerzity pod taktovkou V. Vašinkové. Kylešov-
ská kaple.

13. 12. 14.30 VLČNOVJANKA. Vánoční koncert. Kino Mír. Pořádá ag. 
MAZEL-M. Masařík. 

14. 12.  SETKÁNÍ S OPATROVNÍKY. Marianum.
15. 12.–16. 12. 13.00 Vánoční besídka a výstavka
15. 12.–16. 12. 9.00–16.00 Výstavka

 9.30 Besídka
15. 12.  ŠTIKA K OBĚDU. Divadelní komedie o tom, že kdo
 16.00 a 19.00 jinému jámu kopá... Hrají: K. Fialová, L. Švormová, N. 

Konvalinková a V. Postránecký. Předprodej Sluna. Kino 
Mír.

16. 12. 15.00 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SENIORŮM. Účinkuje Chlapecký 
sbor ZŠ Stěbořice. Pořádá Ag. K. Kostery se Seniorcen-
trem Rolnická. Společenský sál Seniorcentra, Rolnic-
ká 24.

16. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ Opava, Otická 18.

 16.00–18.00 V 10 h. možnost zúčastnit se výuky. Vánoční výstava 
a ukázka prezentací práce dětí.

16. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT – PS KŘÍŽKOVSKÝ. Vystoupí 
sólisté M. Košárková, M. Halamová, J. Hulvová, V. Čížek, 
A. Vovk a PS Křížkovský. Marianum.

17. 12. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ Opava, Boženy Něm-
cové 2. Spojeno s jarmarkem, vánočními dílnami a vy-
stoupením žáků.

24. 12. 15.00 GALAKONCERT CHORU URALSKÝCH KOZÁKŮ (zalo-
ženo 1924). Tradiční chór v mladistvé formaci na cestě 
po evropském turné: „Vzpomínky na staré Rusko... 
hudební cesta v posledním století...” Předprodej MIC, 
Horní náměstí 67. Kostel sv. Václava.

27. 12. 15.00 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT. Na programu: 
vánoční písně, koledy, J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
„Hej mistře”. Účinkují: Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, 
Pěvecký sbor Bílovec, Pěvecký sbor Stěbořice, Chrámový 
sbor Opava, členové orchestru a sólisté opery Slezského 
divadla – T. Kavecká, I. Kaplová, M. Vojta, D. Hrda, diri-
gent K. Kostera. Pořádá Ag. K. Kostery. Kostel sv. Vojtě-
cha, Dolní náměstí.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, www.
raketabowling.cz
  1., 2., 3. 12. 
 16.00 15. KOLO MBS – 1. liga, 2. liga, 3. liga.
  4. 12. 16.00 14. KOLO MBS – extraliga.
21. 12. 10.00 VÁNOČNÍ BOWLINOGVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ kde 

i 9 = strike.
31. 12. 18.00 SILVESTROVSKÁ SHOW. Velká taneční diskotéka, 

bowling, ohňostroj, stepové vystoupení, soutěž o nej-
vyšší nához v bowlingu atd.

HALA OPAVA, a. s. 
Žižkova 8, Opava, tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920, info@hala-opava.cz
  5. 12. 19.30 FUTSAL. AFC Medvědi Malé Hoštice.
  6. 12. 19.00 EXTRALIGA VOLEJBAL MUŽI. Opava – Benátky nad 

Jizerou.
  6. 12. 13.30 II. LIGA BASKETBAL MUŽI. BK Breda & Weinstein B – 

Uherský Brod.
  7. 12. 10.00 II. LIGA BASKETBAL MUŽI B. BK Breda & Weinstein B 

– Husovice. 
  9. 12. 17.30 STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR CEBL. BK Breda & Wein-

stein – Handlová.
20. 12. 16.00 EXTRALIGA VOLEJBAL MUŽI. Opava – Kladno.
20. 12. 16.00  MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – BK Děčín.
27. 12.  FRIENDLY CUP. Fotbalový turnaj.
30. 12. 17.30 MATTONI NBL. BK Breda & Weinstein – BC Kolín.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ (OR AŠSK) 

Englišova 82, Opava, tel.: 553 715 006, zs.englisova@volny.cz
  3. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve florbale dívek SŠ. OA, MSŠZe.
  5. 12. 12.00  OKRESNÍ FINÁLE ve florbale chlapců SŠ. ZŠ Otická.
10. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve florbale dívek ZŠ. ZŠ Otická.
11. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE ve florbale chlapců ZŠ. ZŠ Otická.
16. 12.  9.00 VÁNOČNÍ LAŤKA ve skoku vysokém – mladší dívky 

a hoši. ZŠ Kylešovice. 
17. 12.  9.00 VÁNOČNÍ LAŤKA ve skoku vysokém – starší dívky 

a hoši. ZŠ Kylešovice.

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 31. 
12. Info: 737 134 319.
NÁBOR DO LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY 2009 pro děti, mlá-
dež a dospělé. Pořádá SK Valdi a SK region. Info: www.zsregion.asp2.cz, 
732 236 878, 604 283 101, kornas@quick.cz. 
CAVEÁRNA – třetí ročník soutěže ve volném lezení „boulderingu”. 13. 12. 
– dětské kategorie v 15.30 h., hlavní závod od 18 do 20 h. Po závodu – 
vyhlášení výsledků a promítání filmů s lezeckou tematikou. Boulder Cave 
Bar, Polní 1. Info: www.bcbar.cz. 
ŽUPSKÝ SOKOLSKÝ SKOKANSKÝ PŘEBOR. Muži, ženy – výška, tyč, 
všechny kategorie i příchozí. Pořádá TJ Sokol Opava. Info: J. Lesák, 
603 772 444, sokolopava@tiscali.cz, www.volny.cz/sokolopava. Tělocvična 
Tyršova stadionu. 3. 1. od 9 h.
SOUTĚŽ. Do 21. 12. zasílejte svůj nejlepší sportovní zážitek na vjaglarz@-
seznam.cz. Poté se vyberou 3 sportovci, kteří získají velký servis lyží, 
běžek či snowboardu na švýcarském stroji Montana Top ski ve Ski sport 
servisu V. Jaglarz. Info: www.msport.cz.
TENIS CENTRUM OPAVA, Karlovecká 1B, tel.: 724 777 843, info@tenis-
-centrumopava.cz, www.teniscentrumopava.cz. Tenisová hala, badminto-
nová hala, venkovní kurty, golf simulátor, sport shop, restaurace, denně 
7–24 h.
TENISOVÝ TURNAJ mužů série Moravské naftové doly Tour 2008. 
Začátky utkání denně v 10 h. Tenis centrum Opava, Karlovecká 1B. 
15.–21. 12.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Pomůcka:
AKN, Ataa,

Ekman,
Sinj, šanh

Skupina
bicích

nástrojů

Jedlá
houba

Karetní
zápor

Anglicky
„konec”

Sídlo 
v Chorvatsku

Velká
vodní
plocha

Jméno
legendární

filmové
kolie

Město
u Ostravy

Kočkovitá
šelma

Dřívější
název

pudinkové-
ho prášku

Návštěvníci Líné SPZ
Svidníku

Německy
„čin”

Zn. pro
decibel

Fenoplast
Příjemná
teplota1. DÍL

TAJENKY

Strojní
součást

(sloven.)

El. pečící
pánev

Ploskonosé
opice

Jméno rak.
zpěváka 

a skladatela
Jürgense

2. DÍL
TAJENKY
Švýcarská

řeka

Opar
Výskot Starší SPZ

Litoměřic
Český

hokejový
útočník
(Martin)

Kterým
směrem?Slon (domo-

rodý název)
Dř. němec-
ké platidlo

Obydlí
pastevců

Likvidovat Český ja-
zykovědec

Činit Muž. jmé-
no (20. 11.)

Topidlo

Lihovina
z rýže

Švéd. he-
rec (Gösta) Období

Rusky
„adresa”

Terasa moř-
ského pův. Škubat

Točený
salám

Usazená
hornina

Chem. zn.
americia

Ruská ven-
kovské vila Část opery

Maďarský 
básník 
(Endre, 

1877–1919)

3. DÍL
TAJENKY
Železnice

v Hamburku

Zdechlina

Sídlo
v Grónsku

Německy
„roura” Bývalá

naše MPZ
Anglicky
„ono”St. solmiz.

slabika
Maďarská
spojka „a”

Fantastické Neodborníci

Vojenský
odvod

(zastar.)

Český
spisovatel Osvědčení

Vážení čtenáři, s blížícími se Vánocemi máme pro vás 
připravenu vánoční křížovku s anekdotou a v sudoku se 
naposledy podíváme do historie Opavska. Tři vyloso-
vaní výherci získají publikaci o Joy Adamsonové s názvem 
Setkání se smrtí. Pokud tedy máte zájem o tuto publikaci, 
zašlete nám správné znění tajenky křížovky do 15. pro-
since. 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.

Text k vánoční křížovce: Matka vysvětluje nedočkavé 
dcerušce: „Ještě se třikrát vyspíš, Jaruško, a budou tady 
Vánoce.” Dcerka na to vychytrale: „Mami, já chci příchod 
Vánoc trochu urychlit,…” (dokončení v tajence kří-
žovky).

Text k sudoku s tajenkou: Na okraji obce mezi Opavou 
a Ostravou se nalézají zbytky renesanční vodní tvrze… 
(tajenka). Prvně je připomínaná roku 1486, na opev-
něné renesanční panské sídlo byla přestavěna roku 1573. 
Od počátku 18. století chátrala, později byla přeměněna 
na sýpku, dnes je už jen pouhou ruinou. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsaho-
val číslice 1 až 9. Desetipísmennou tajenku na podbarve-
ných políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2, … 8 dosa-
díme písmena: K, P, E, V, O, Á, M, L. Tajenku čteme po 
řádcích.

Správné znění tajenky listopadové křížovky zní: Svatý 

Theodor, mrazy lezou z hor, obujem se do bačkor. Foto-
grafickou publikaci s názvem Alt Troppau – Stará Opava si 
v redakci Hlásky mohou vyzvednout tito výherci: Kliment 
Šeda, Opava 5; Soňa Pavlíčková, Opava 1; Evžena Hon-
ková, Opava 5. Řešení listopadového sudoku s tajenkou 
je: 827396514 = Brumovice.

5 3 9 4

2 9 7

7 5

5 6

8 7 3

4 2 5

3 4 8

6 4 8 1

9 1 7 3

Křížovka, sudoku
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Zhruba před dvaceti lety 
prožívali opavští orientační 

běžci skvělé období. Pak 
došlo k útlumu. Nyní se 
otevírá naděje, že místní oddíl 
naváže na ty nejlepší opavské 

dny tohoto nádherného 
skandinávského sportu.

Opavský sportovní klub Přátelé ori-
entačního běhu Opava letos posbí-
ral hned několik medailí na mistrovství 

republiky dorostenců. Jeden z opav-
ských mladíků, Filip Hadač (na foto-
grafii), dovezl dokonce dva cenné kovy 
z mistrovství Evropy – stříbro ze sou-
těže družstev a bronz ze závodu štafet.

„Letos jsme se díky získaným medai-
lím posunuli mezi nejlepší české 
kluby,” chválí své svěřence trenér 
Miroslav Hadač. Na letošním mistrov-
ství republiky si doběhl Filip Hadač 
pro zlato v nočním závodě a na 
krátké trati a na klasické trati získal 
stříbro. Jeho týmový kolega Marek 
Schuster, který je rovněž členem 
reprezentačního kádru, se zaskvěl ve 
sprintu a doběhl si pro bronz. Oba 
patří k nejlepším v opavské deseti-
členné skupině, která se už začíná 
připravovat na sezonu v příštím roce. 
„I když patří k mladším závodníkům, 
už svým starším kolegům dýchají na 
záda,” poznamenává trenér.

Opavský klub vznikl v roce 1992 
a soustředil se na práci s mládeží 
a na pořádání závodů. Mezi nejzná-
mější podniky patří Grand Prix Sile-
sia. Členy klubu jsou například Jiří 
Sýkora či bývalý český reprezentant 
Luděk Pavelek.
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Opavští orientační běžci se vrací mezi elitu

Foto: archiv POBO

Večer bojových umění. Opav-
ské školy bojových umění připra-
vily velkou přehlídku v hale na 
Mařádkově ulici. Přehlídka je při-
pravena na 29. listopadu a začíná 
v 17 hodin. Diváci budou moci 
vidět ukázky karate, taekwonda, 
aikida, seiteda, juda, thajského 

boxu, brazilské capoeiry, MMA či 
ruské systemy. V doprovodném 
programu vystoupí taneční sku-
pina Calipso Dance z Krnova. Pře-
hlídku moderuje donedávna jedna 
z nejznámějších tváří Slezského 
divadla – herec Petr Klimeš.
Opavští taekwondisté na mis-

trovství republiky. Opav-
ská škola patřila na letošním lis-
topadovém mistrovství ČR 
Taekwon-Do I.T.F. opět k nejlep-
ším. Z jednadvaceti účastníků 
skončila v celkovém účtování jen 
těsně za bronzovým stupínkem. 
Výprava vybojovala 34 medailí.K

R
Á

T
C

E


