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Nejstarší Opavanka oslavila 
105. narozeniny
Marie Kohoutková, milostovická rodačka, oslavila 
na konci února 105. narozeniny.
 strana 5

Únorové vítání občánků
Na únorovém vítání občánků blahopřáli zástupci 
města i prvnímu letošnímu klukovi v České repu-
blice – Štěpánovi Riemelovi.
 strana 7

Co si myslí Opavané o Slezance
Co vypovídá reprezentativní průzkum veřejného 
mínění o Slezance? Většině Opavanů se obchodní 
komplex nelíbí.
 strany 8 a 9

Město ocenilo nejlepší žáky 
základních škol
Vedení města a odbor školství ocenili nejlepší 
žáky ZŠ za loňský školní rok.
 strana 10

Válečný veterán Andrej Koba
Plukovník v. v. Andrej Koba oslavil v únoru 
90 let. Bojoval na Dukle a v roce 1968 se posta-
vil proti okupaci.
 strany 12 a 13

Proběhlo vyhlášení sportovců roku
Opavské OS ČSTV vyhlásilo výsledky ankety 
O nejúspěšnější sportovce roku 2008. Na snímku 
vítězný basketbalový trenér BK Opava David 
Klapetek (uprostřed) a bronzový atletický tre-
nér Sokola Opava Jiří Korbel (vlevo). Na titulní 
straně vítěz ankety Jakub Holuša. strana 24
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Na konci února zasedala v Opavě valná hromada Sdru-
žení pro výstavbu komunikace I/11–I/57, které se 
zabývá přípravou kvalitního a rychlého silničního spojení 
od Bartultovic, přes Krnov, Opavu až do Ostravy. V této 
chvíli se dá říci, že na potřebné silnice je už zajištěno 9 
miliard korun. Pokud se sdružení podaří stát přesvědčit, 
aby uvolnil ještě zbývajících 5 miliard, bude odstraněn 
jeden z největších hendikepů našeho a blízkých regionů: 
dobré spojení s krajským centrem a napojení na dálnici. 

K zajištění financí a výstavby by sdružení mohl výrazně 
pomoci nedávno jmenovaný zmocněnec Úřadu vlády 
České republiky pro liniovou výstavbu silnice I/11 a I/57 
František Kopecký. Je to důležitý okamžik, kdy bude sil-
niční zájmy a potřeby Opavska, Krnovska i Ostravska 
hájit člověk s přímou a těsnou vazbou na státní poli-
tiku. Z Opavy do Ostravy je totiž daleko, ale z Prahy do 
Opavy ještě mnohem dále.

V průběhu loňského roku jsme se rozhodli požádat reno-
movanou a nezávislou agenturu pro výzkum veřejného 
mínění o reprezentativní průzkum názorů Opavanů na 
možné úpravy na Horním náměstí a na obchodní cen-
trum Slezanka. Horní náměstí je klíčové místo města 
a rozhodování o Slezance patří k nejzávažnějším urba-
nistickým a architektonickým rozhodnutím za posledních 
dvacet let. Průzkum ukázal, že se jasné většině lidí Sle-
zanka nelíbí a že by si přáli úpravy podtrhující historický 
charakter náměstí.

V devadesátých letech se stát, tehdejší vlastník Sle-
zanky, rozhodoval, co dál udělá se svým majetkem. Je 
škoda, že jej tehdy nepřevedl na město, které by pak 
mohlo ovlivnit její charakter. Většina Opavanů pova-
žuje Slezanku za ošklivou a v podstatě jediná realistická 
možnost, jak podobu náměstí změnit, je koupit ji do 
vlastnictví města.

Už podesáté bude Opava hostit zajímavou a prestižní 
přehlídku dokumentárních filmů Jeden svět. Festival 
kromě jiného zprostředkovává pohled na události, pří-
běhy či situace, které se dotýkají zásadních lidských 
hodnot a práv. Pořadatelé festivalu nabízí tyto snímky 
i studentům a školákům, kterým filmy mohou nabídnout 
víc než stránky leckterých učebnic.

Na přelomu měsíce hostilo Slezské divadlo přední spor-
tovce z celého opavského okresu. Opavský Český svaz 

tělovýchovy a sportu oce-
nil na základě ankety mezi 
odbornou a laickou sportovní 
veřejností ty, kterým se v mi-
nulém roce obzvláště dařilo. 
Chtěl bych jak poblahopřát 
oceněným, tak i poděko-
vat těm, kteří jim k dobrým 
výkonům pomohli. A to ať už 
šlo o spoluhráče, či o protiv-
níky, kteří přiměli oceněné 
dostat ze sebe maximum.

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

Divadlo nabízí ruskou operu
Po dlouhé době zní na divadelních prknech ruština. 
Opera nastudovala Carskou nevěstu.

Foto: Jiří Kristián, Slezské divadlo
 strana 15
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AKTUALITY

Na konci března bude omezen 
provoz na pasovém oddělení. Od 
25. do 31. března nebude možné na 
magistrátě podávat žádosti o vydání 
dlouhodobých e-pasů, nebude možné 
e-pasy kontrolovat a nebude možné 
je předávat. Důvodem je státní cent-
rální odstávka systému, který se bude 
připravovat na vydávání nového typu 
e-pasů. Z toho vyplývá, že žádosti 
o vydání e-pasů bez údajů o otiscích 
prstů bude možné podávat pouze do 
24. března. Po zapojení systému se 
budou od 1. dubna vydávat cestovní 
doklady s nosičem dat obsahujícím 
údaje o otiscích prstů. Oddělení pasů 
prosí veřejnost o trpělivost při pře-
rušení provozu, jedná se o celostátní 
změnu systému. Odstávka systému se 
nevztahuje na příjem a výdej cestov-
ních pasů bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými údaji 
– tzv. pasů typu blesk s omezenou 
platností na šest měsíců. „Lidé nemusí 
mít strach, že by jejich starší cestovní 
doklady přestaly platit. Všechny dosud 
vydané typy cestovních pasů zůstá-
vají platné do data, které je v těchto 
dokladech uvedeno,” uvedla Lenka 
Ausficírová z odboru vnitřních věcí 
MMO. Poplatek za vydání cestovního 
pasu zůstává stejný. U vydání e-pasu 
dětem mladším patnácti let činí sto 
korun a u vydání e-pasu pro starší 
patnácti let je šest set korun.
Vzpomínka na 159. výročí naro-
zení T. G. Masaryka. Statutární 
město Opava srdečně zve všechny 
Opavany na vzpomínkové setkání 

u příležitosti 159. výročí narození 
T. G. Masaryka, které se bude konat 
7. března v 10 hodin u Pamětní desky 
T. G. Masaryka, umístěné na budově 
Slezské univerzity na Masarykově 
třídě.
Vlajka pro Tibet. Tento rok si při-
pomínáme 50. výročí povstání Tibe-
ťanů proti čínské okupaci ve Lhase. 
Ke vzpomínce na tyto i následné udá-
losti se dlouhodobě připojuje i opav-
ská radnice. Dne 10. března tak z rad-
ničního balkónu opět zavlaje tibetská 
vlajka. 
Město pronajme 3 byty. Od 
9. února do 6. března bude na úřední 
desce Magistrátu města Opavy zve-
řejněno oznámení o výběrovém řízení 
na pronájem 3 uvolněných bytů 
v majetku statutárního města Opavy. 
Jedná se o byt velikosti 1+0 na Hrn-
čířské 4, 2+1 na Hrnčířské 15a a 2+1 
na Pekařské 48. Informace o způsobu 
výběrového řízení, termínu prohlídky 
bytů, podmínkách a termínu ukončení 
přijímání přihlášek budou podrobně 
uvedeny na vyvěšeném oznámení. 
K výběrovému řízení se mohou při-
hlásit pouze fyzické osoby starší 18 
let, které jsou občany ČR, nebo jsou 
cizinci s povolením k trvalému pobytu 
na území ČR (dle zvláštních práv-
ních předpisů). Dále nesmí zájemci 
mít uzavřenou jakoukoliv nájemní 
smlouvu k bytu ve vlastnictví SMO, 
nesmí městu nic dlužit, přičemž dluž-
níkem nesmí být ani právnická osoba, 
ve které je uchazeč členem statu-
tárního orgánu či společníkem. Pří-

padné dotazy vám zodpoví na tele-
fonu 553 756 804. 
Den humanity na Slezském gym-
náziu. Slezské gymnázium připra-
vilo na 31. březen Den humanity. 
Akce proběhne v budově gymnázia. 
Cílem tohoto projektu je přiblížit život 
handicapovaných lidí s různým dru-
hem postižení. Studenti si tak budou 
moci vyzkoušet na vlastní kůži, jak se 
žije lidem zrakově postiženým, obča-
nům se sluchovým postižením nebo 
lidem jinak handicapovaným. Svou 
účast a pomoc přislíbily organizace, 
které sdružují postižené spoluob-
čany a které jim pomáhají, například 
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, Ostravská organi-
zace vozíčkářů, nakladatelství vydá-
vající tvorbu malířů malujících ústy 
a nohama a jiné. Významnými hosty 
budou dvě členky paralympijského 
týmu v Pekingu – Eva Kocanu a Jana 
Fesslová. 
Přijímací zkoušky do tříd s roz-
šířenou výukou na ZŠ Otická. Ve 
středu 15. dubna v 8 hodin se na ZŠ 
Otická uskuteční přijímací zkoušky do 
tříd s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů (psací 
a rýsovací potřeby s sebou). Účastníci 
okresního kola matematické olym-
piády a žáci, kteří dosáhli v meziná-
rodní soutěži Klokan 2008 alespoň 80 
bodů, budou přijati bez přijímacích 
zkoušek (i v tomto případě je nutné 
vyplnit žádost o přijetí). Informace 
získáte na telefonu 553 715 803 a na 
www.zsoticka.opava.cz.
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Město schválilo dohodu s ministerstvem zemědělství

o věžáku v centru
Opavští zastupitelé schváli-

li rámcovou dohodu o spo-
lečném postupu s ministerstvem 
zemědělství. Dohoda by mohla 
vést k odstranění věžáku za Sle-
zankou. Je to poprvé, kdy měs-
to a ministerstvo společně po-
depsali konkrétní dohodu, jak 
v této věci postupovat.

Podle dohody se město bude sna-
žit převést budovu do svého vlastnic-
tví. „Cílem statutárního města Opavy 
je následná demolice této architek-
tonicky necitlivě umístěné stavby, 
která se nachází v městské památkové 
zóně,” konstatoval tajemník magistrátu 
Tomáš Elis, který se podílel na přípravě 
dohody. „V této souvislosti je nutno 
provést přemístění všech dotčených 
státních institucí a provést potřebné 
změny vlastnictví dotčených budov,” 
dodal tajemník.

Město poprvé deklarovalo písemný 
zájem, podle kterého by chtělo mohut-
nou budovu získat a poté zdemolovat, 
v roce 2001, a to v rámci debaty o po-
době městské památkové zóny. Od roku 
2007 se začala vést konkrétní jednání, 
ve kterých město ministerstvu navrhlo, 
aby se přestěhovalo do velkého úředního 
areálu (bývalých Vajdových kasáren) na 
Krnovské ulici. Tím by se zvýšil i přínos 
areálu: lidé by mohli na jednom místě 
vyřídit co nejvíce úředních záležitostí.

Změna by se týkala těchto státních 
institucí: Krajské agentury pro země-
dělství a venkov MS kraje, Pozemko-
vého úřadu Opava (Ostrava), Pozemko-
vého fondu ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu a Státního úřadu 
inspekce práce. V průběhu loňského 
roku se město dále dohodlo na přestěho-
vání s opavským celním úřadem, který 
by mohl sídlit na Krnovské v bývalé 
budově ošetřovny. Přestěhováním Cel-

ního úřadu Opava by se uvolnila budova 
na Kolářské, která plně vyhovuje potře-
bám Státního úřadu inspekce práce. 
Dále se do změn zapojil Katastrální úřad 
pro Moravskoslezský kraj, který nabídl 
volné prostory pro Pozemkový fond ČR. 
Již na konci loňského roku se přestěho-
val Český statistický úřad. V areálu na 
Krnovské by v budoucnu měla mít své 
nové sídlo také Okresní správa soci-
álního zabezpečení, pro kterou je již 
vyčleněna parcela pro výstavbu.

„Dohoda podepsaná všemi dotčenými 
účastníky bude předložena prostřed-
nictvím ministerstva zemědělství Regi-
onální dislokační komisi, poté Vládní 
dislokační komisi. Poté následují další 
nezbytné kroky mj. z důvodu změny 
sídla ústředního orgánu (SÚIP) potřebné 
ke schválení redislokace Vládou ČR. 
K redislokaci úřadů může dojít až po 
zveřejnění usnesení Vlády ČR,” popsal 
další možný postup tajemník Tomáš Elis.
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Je nejstarším člověkem na 
Opavsku a jedním ze tří nej-

starších lidí v kraji. Milostovická 
rodačka Marie Kohoutková osla-
vila na konci února 105. naroze-
niny.

V čele stolu stopětiletá stařenka, po její 
pravé ruce její syn Vladimír Mička a sna-
cha Věra, kteří před dvěma lety oslavili 
diamantovou svatbu (60 let). Nalevo pak 
někteří z jejích více než deseti praprav-
nuků. Obyvatelka domova důchodců na 
Rybářské ulici oslavila narozeniny spo-
lečně s rozvětvenou rodinou, zaměst-
nanci domova a dalšími hosty. Za vedení 
opavské radnice ji poblahopřáli náměs-
tek primátora Jaroslav Horák a Anna 
Konečná z odboru vnitřních věcí. 

Navzdory vysokému věku si oslaven-
kyně připila nejen sektem, ale i štampr-
ličkou becherovky. Vinou starého zranění 
zad se sice už nemůže dobře pohybovat, 

ale gratulace přijímala vesele, ruce tiskla 
pevně a s pomocí svého syna nakrojila 
i narozeninový dort. Marie Kohoutková se 
narodila poslední únorový den přestup-
ného roku 1904. To znamená, že přesně 

podle kalendáře slaví narozeniny jen jed-
nou za čtyři roky. I ve vysokém věku ji 
zajímá, co se děje v její rodné vesnici, 
v rodině, ve světě. Má více než třicet 
vnuků, pravnuků a prapravnoučat.

Nejstarší Opavanka oslavila 105. narozeniny

Mateřskou školu čeká výměna 
oken. Školku na Riegrově čeká 
výměna oken a výměna respek-
tive repasování dveří včetně výměny 
vnitřních parapetů, oplechování 
vnějších parapetů a přidružených 
zednických prací. Město už dokon-
čilo investiční přípravu této akce, 
která bude stát 1,2 milionu korun.
Jarní tvořivé dílničky. Mateř-
ská škola křesťanská na Mnišské 
ulici pořádá v neděli 5. dubna od 9 

do 17 hodin Jarní tvořivé dílničky. 
Děti si mohou vyrobit jarní ozdoby 
či velikonoční kraslice a seznámit se 
s různými výtvarnými technikami. 
Při této příležitosti si mohou rodiče 
s dětmi, kteří mají zájem o zápis do 
této MŠ, prohlédnout prostory školy 
a seznámit se s učitelkami a za-
městnanci. 
Strážníci chytili exotickou ješ-
těrku. Jedno z posledních únoro-
vých dopolední byli městští strážníci 

přivoláni na odchyt 3/4 metro-
vého živého hada. Strážníci zasaho-
vali ve sklepních prostorách jednoho 
z domů na ulici Na Pastvisku, kde 
jednomu vášnivému chovateli hadů 
a jiných plazů utekl jeden z exem-
plářů. Později se ukázalo, že se jed-
nalo o druh ještěrky (Blavor žlutý). 
Majitel plaza nebyl k zastižení, proto 
jeden ze strážníků ještěrku odchytil 
do speciální bedny a převezl do Sta-
nice mladých přírodovědců.
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Na výstavbu nové silnice na Ostravu
je zajištěna více než polovina financí

Z potřebných čtrnácti miliard ko-
run je již zajištěno devět. Ta-

kový je současný účetní stav vý-
stavby nových rychlostních silnic, 
které by měly autům zajistit hlad-
ký průjezd od Bartultovic přes Kr-
nov, Opavu až do Ostravy.

Opavská spojka S1 se staví a měla by 
být dokončena v roce 2010, silniční úsek 
od Mokrých Lazců k hranicím opavského 
a ostravského okresu se začíná stavět, 
na úsek od prodloužené Rudné k hrani-
cím okresu probíhá tendr. Na dalších úse-
cích probíhají výkupy pozemků či se zpra-
covávají investiční záměry. To je aktuální 
výsledek snahy měst, obcí a firem, které 
v rámci Sdružení pro výstavbu komuni-
kace I/11–I/57 výstavbu silnice podporují. 
Sdružení přesvědčuje stát, jenž výstavbu 
těchto silnic a obchvatů financuje, aby 
výstavbu celé silnice dokončil co nejrych-
leji. „Jsou vidět první úspěchy, které uka-

zují, proč jsme v roce 1999 sdružení 
zakládali,” uvedl na únorové valné hro-
madě předseda sdružení Pavel Mališ. 

Od začátku letošního roku mají snahy 
sdružení o co nejucelenější a nejrychlejší 
výstavbu oporu v novém vládním zmoc-
něnci pro liniovou výstavbu silnice I/11 
a I/57 Františku Kopeckém. Ten by se měl 
mimo jiné věnovat koordinaci prací jed-
notlivých úseků a hledat optimální řešení. 
„Spojení na Ostravu je pro mě jedna 
z hlavních dopravních tepen. Velmi oce-
ňuji Opavu, která jde do výkupu potřeb-
ných pozemků, aby stavby připravila. To 
pak urychluje další postup,” uvedl Franti-
šek Kopecký.

Sdružení se chce společně s vládním 
zmocněncem i nadále snažit o to, aby stát 
na výstavbu uvolňoval potřebné finance, 
aby na sebe výstavby jednotlivých úseků 
plynule navazovaly. Například, aby po 

opavské spojce S1 ihned začala výstavba 
východní části obchvatu Opavy, aby se co 
nejrychleji začalo s výstavbou obchvatu 
Krnova, Brumovic či části Skrochovic.

Sdružení se bude zároveň snažit pomáhat 
některým obcím (např. Holasovice), které 
připravují projekty na zklidnění dopravy 
v samotných obcích a chce podat žádost 
o příspěvek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na obchvat Města Albrech-
tice.

Mezi nedořešené otázky zatím patří 
například obchvat Komárova. Opava 
a sdružení prosazují, aby nová silnice 
nevedla skrze Komárov, protože by jí 
padly za oběť desítky domů a navíc by 
definitivně rozpůlila obec na dvě části. 
Opava navrhuje, aby byl kolem Komá-
rova vybudován severní obchvat, který 
by byl sice dražší, ale k občanům Komá-
rova a k obci šetrnější.

Stopětiletá Marie 
Kohoutková přijí-
má gratulace od 
jednoho ze svých 
prapravnuků.

Foto: Jan Šindler
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Gymnaziální akademie ke 125 
letům. Mendelovo gymnázium Opava 
a statutární město Opava zvou širo-
kou veřejnost na „Slavnostní školní 
akademii ke 125. výročí založení čes-
kého gymnaziálního školství”. Akade-
mie se uskuteční 4. března v kině Mír. 
Začátky jednotlivých představení jsou 
v 9.30, 11.30 a 17 hodin. 
Nové úřední hodiny Centra pro 
zdravotně postižené v Opavě. 
Jediný poskytovatel osobní asistence 
pro zdravotně postižené v Opavě 
a okolí – Centrum pro zdravotně 
postižené MSK na Liptovské 21 v Ky-
lešovicích oznamuje změnu svých 
úředních hodin, které jsou nově roz-
děleny pro veřejnost a pro objed-
nané klienty. Pro objednané klienty 
je úředním dnem pondělí od 8 do 12 
a od 13 do 17 hodin a čtvrtek od 8 
do 12 a od 13 do 15 hodin. V úterý 
a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 
16 hodin může Centrum navštívit 
veřejnost. Mezi služby Centra patří: 
odborné sociální poradenství, osobní 
asistence, sociálně aktivizační čin-
nosti. Bližší informace vám podají na 
tel.: 553 734 109 nebo na e-mailu: 
czp.opava@centrum.cz. 

ZŠ E. Beneše se zapojila do pro-
gramu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Základní škole 
Edvarda Beneše byl schválen pro-
jekt v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
spolufinancovaný Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Cílem projektu s názvem „Využívání 
ICT pro zvyšování kvality vzdělávání 
žáků při výuce cizích jazyků a příro-
dovědných předmětů” je nejen zvý-
šit a rozšířit počítačovou gramotnost 
žáků a učitelů formou e-learningo-
vého učení, ale i zavádět nové vyu-
čovací metody, organizační formy 
a výukové činnosti, jež zvyšují kva-
litu výuky. Škola věří, že se jí pro-
jektem podaří ještě více zlepšit jazy-
kové znalosti žáků spolu s moderním 
využíváním ICT, které určitě přispěje 
k lepšímu uplatnění na trhu práce. 
Opava hostila Dějepisnou sou-
těž moravskoslezských středo-
školáků. Na konci ledna se v prosto-
rách Ústavu historických věd Slezské 
univerzity sešlo 17 nadšených his-
toriků z jedenácti gymnázií Morav-
skoslezského kraje. Slezské a Men-
delovo gymnázium ve spolupráci se 

Slezskou univerzitou uspořádali pro 
žáky čtyřletých gymnázií 3. ročník 
Dějepisné soutěže, jelikož tento typ 
vědomostního klání v nabídce MŠMT 
zcela chybí. Zkoušející u studentů 
prověřili znalosti barokního umění, 
přehled v politickém dění 17. a 18. 
století, osobnost J. A. Komenského 
či dalších osobností, událostí a děl 
význačných barokních umělců. Ze 
soutěžení si vavříny vítězství odná-
šeli: Jiří Neminář na 1. místě (MGO), 
Jakub Honěk na 2. místě (MGO) 
a o třetí pozici se podělili Kristýna 
Polomská (Gymnázium Josefa Kai-
nara, Hlučín) a Michal Przeczek 
(Gymnázium, Třinec). 
Kulturní a sportovní kalendář. 
V Kulturním a sportovním kalen-
dáři každý měsíc zdarma zveřejňu-
jeme akce pro širokou veřejnost, 
které pořádají opavské kulturní či 
sportovní organizace nebo soukromé 
osoby. Pokud máte také zájem zve-
řejnit své akce v Kulturním a spor-
tovním kalendáři Hlásky, zašlete nám 
jejich znění na e-mailové adresy: 
eva.hrdlickova@opava-city.cz nebo 
hlaska@opava-city.cz vždy nejpoz-
ději do 15. dne v měsíci.
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Vzrostlé stromy v aleji u Milostovic
pokácel neznámý vandal
V městské části Milostovice se 

každoročně v průběhu roku 
čistí příkopy u cest. Pomalu se blí-
ží doba jarního úklidu. Lidé z Mi-
lostovic se už předem obávají 
toho, jak budou příkopy vypadat 
pár dní po úklidu.

„Poslední dobou je to spíše boj s větr-
nými mlýny,” říká Tomáš Volný, předseda 
výboru pro životní prostředí a zastu-
pitel městské části Opava – Milosto-
vice. Jakmile občané příkopy vyčistí, tak 
jsou za pár dní opět zanesené nejrůz-

nějším odpadem. Příkopy poté vypadají 
jako skládka. „Rovněž se stává, že někdo 

nepovoleně pokácí vzrostlé stromy, což 
se událo v únoru,” podotkl předseda. 

Milostovice se obětavě starají o zacho-
vání výsadby: každý rok vysazují nové 
stromy, aby tak obnovili zeleň v obci. 
Přestože se tyto nové stromky leckdy 
stanou obětí zlodějů, každý rok vysazují 
Milostovičtí s nadějí nové. „Chtěli bychom 
tímto apelovat na svědomí občanů, aby 
nám svým počínáním neznepříjemňovali 
život v naší obci,” dodává Tomáš Volný.

Foto: archiv MČ Opava-Milostovice

Finále třetího ročníku odbor-
né soutěže Těšínská karafa, 

která je určena gastronomickým 
specialistům na víno, sommeli-
érům, se opět stalo jednoznač-
nou záležitostí opavských stu-
dentů.

Studenti prvního ročníku Vyšší 
odborné školy a Hotelové školy Jan 
Waloschek a Tomáš Novák navázali na 
loňský úspěch a přivezli ze soutěže 
dvě nejvyšší ocenění. Tomáš Novák se 
stal absolutním vítězem soutěže napříč 

všemi disciplínami, Jan Waloschek zís-
kal titul Nejlepší degustátor a v celko-
vém součtu mu patřila třetí příčka.

Soutěž prověřuje praktické i teoretické 
znalosti o víně: jeho historii, výrobě, 
zákonných opatřeních a zajímavostech 
ze světa a servisu. Patří zde napří-
klad i servis červeného vína formou 
dekantace a servis sektu. (Dekan-
tace je zjednodušeně řečeno přelévání 
starých ušlechtilých vín do speciální 
nádoby, s cílem tato vína provzdušnit 
a odstředit případné usazeniny a vi-

ničné kaly.) Dekantace má téměř cha-
rakter obřadu, jakéhosi gastronomic-
kého rituálu, při kterém musí soutěžící 
kromě zručnosti prokázat i komuni-
kační schopnosti, znalosti společen-
ského chování a vystupování. 

Oba studenty, kteří jsou zároveň přá-
telé i rivalové a dosahují vynikajících 
výsledků i na jiných sommelierských 
soutěžích, připravuje pedagog VOŠ 
a HŠ Alexandr Burda. Při vyhlašování 
vítězů soutěže porota ocenila celkovou 
úroveň opavské hotelové školy.

Mladí specialisté na víno zvítězili na Těšínské karafě
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Miminka narozená na přelomu roku nebo v roce 2009. A me-
zi nimi i první kluk narozený na Nový rok v České republice 

– Štěpán Riemel. Takové bylo jedno z únorových vítání občánků 
ve slavnostním sále Městského domu kultury Petra Bezruče.

S maličkým Štěpánem přišli na vítání jeho maminka Alena, otec Miroslav 
i oba jeho starší sourozenci, hudebně nadaní Veronika a Tomáš (všichni na 
snímku). Štěpán se narodil dvě minuty po silvestrovské půlnoci ve Slezské 
nemocnici, na vítání tak oslavil svůj osmý týden. Jeho sourozenci Veronika 
a Tomáš jsou o šestnáct respektive sedmnáct let starší.

Štěpánovi a dalším dětem a jejich rodičům poblahopřáli a předali dárky primátor 
Zbyněk Stanjura a vedoucí sociálně-právní ochrany dětí Pavla Štenclová.
 Foto: Jan Šindler

Na vítání občánků byla novoroční miminka

Opavští atleti a chodci opět vý-
razně promluvili do prestiž-

ních republikových klání. Z re-
publikových halových mistrovství 
dovezli hned několik cenných 
kovů.

V polovině února se v pražské atletické 
hale Olymp ve Stromovce uskutečnilo 
Mistrovství ČR juniorů a dorostu. Nejú-
spěšnější atlet Sokola Opava byl vytr-
valec Filip Jalový, který vyhrál 800 m 
časem 1:56,21 a byl druhý na 1500 m 
časem 4:02,29. Další zlato pro Sokol 

získala v tyči juniorek Petra Kozelková 
výkonem 374 cm. 

Druhá místa získali dva sokolští atleti. 
Juniorka Marie Lukáčová zaběhla 3000 m 
v osobním rekordu 10:55,72. Osobní 
rekord pokořil i dorostenec Tomáš 
Veverka, kterému se podařilo překonat 
laťku ve výšce 415 cm. Z dalších sokol-
ských atletů se ještě prosadila na stupně 
vítězů Karolína Holušová na 1500 m juni-
orek (čas 4:47,46). Z atletů Slezanu 
Opava si na trati 400 doběhl pro stříbro 
Petr Lichý (čas 50,28 sekund).

Na halovém mistrovství republiky v chůzi 
se do popředí dostali dva mladí zástupci 
opavského Sokola. Trať 3000 metrů 
v žákovské kategorii byla Opavskými 
jednoznačně ovládnuta: první skončil 
Ondřej Šmalec časem 18:09,61 a druhý 
byl Filip Veselouš časem 18:26,03.

Další víkendy atlety čekají mistrovské 
soutěže dospělých a potom žactva. Nej-
větší opavské želízko bude nejlepší atlet 
Sokola Opava Jakub Holuša, který se 
bude pokoušet o limit na halové Mistrov-
ství Evropy v Turíně.

Atleti a chodci zářili na mistrovstvích republiky

Už druhou novou halu v průběhu 
posledního roku otevřel opav-

ský Ostroj. Po montážní hale vy-
budoval novou nástrojařskou halu 
v hodnotě přes 100 milionů korun. 
Nová hala, velká více než 3 tisíce 
metrů čtverečních, nahradí původ-
ní nástrojárnu, jednu z nejstarších 
budov areálu Ostroje. Stará budo-
va bude využívána jako sklad.

V roce 2008 dosáhla ostrojácká divize 
Nástrojárna rekordních hospodářských 

výsledků ve své historii. Firma dále 
počítá s investicemi do strojního parku, 
které jí umožní navýšení kapacity. „Hos-
podářská krize postihla samozřejmě i di-
vizi Nástrojárna, jelikož značné portfolio 
našich zákazníků je přímými dodava-
teli automobilového průmyslu. Naštěstí 
rozvíjíme už řadu let i jiné segmenty 
trhu tak, abychom nebyli vázáni na 
jedno průmyslové odvětví,” uvedl před-
seda představenstva Ostroje Vladimír 
Trochta.

Foto: Jan Šindler

Ostroj vybudoval novou nástrojařskou halu
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Reprezentativní průzkum: lidé
Slezanka se lidem nelíbí. Opavské Horní náměstí by mělo změnit svoji podobu. 
To je názor výrazné většiny obyvatel Opavy. Reprezentativní průzkum veřejného 
mínění přinesl přesné informace o postoji Opavanů k Hornímu náměstí a Slezance.

Radnice loni požádala renomo-
vanou firmu Ipsos Tambor, 

která se zabývá průzkumy veřej-
ného mínění, aby zpracovala re-
prezentativní průzkum zaměře-
ný na roli a postavení Slezanky na 
Horním náměstí. Cílem průzku-
mu bylo zjistit, jaké jsou rámcové 
názory na možné architektonické 
úpravy náměstí a názory na vhod-
né či nevhodné urbanistické po-
stavení jedné z centrálních budov 
náměstí – obchodního centra Sle-
zanka. 

Horní náměstí je frekventovaným a ži-
vým městským centrem. Náměstím 
denně prochází tisíce chodců, lidé si zde 
často dávají schůzky. Na zastávkách MHD 
nastupuje na Horním náměstí takové 
množství lidí jako na žádné jiné zastávce 
v Opavě. Pořadatelé veřejných akcí pod 
širým nebem se nejdříve vyptávají na 
možnosti Horního náměstí, a pak teprve 
na další místa. Obchodní centrum Sle-
zanka je nejlukrativnějším místem svého 
typu ve městě. 

Náměstí je rovněž městskou vizitkou pro 
návštěvníky Opavy. Na náměstí jsou dvě 
památky, které považují Opavané za nej-
cennější ve městě – Hláska a divadlo. 
Radnici považuje za nejcennější více než 
polovina lidí v Opavě. Proto je debata 
o náměstí zásadní, a proto jsou věro-
hodné reprezentativní průzkumy o zá-
kladních myšlenkách a přáních ohledně 
náměstí užitečné.

Průzkumu se zúčastnilo více než tisíc 
obyvatel Opavy starších patnácti let, při-
čemž lidé byli vybráni tak, aby zastou-
pení mužů a žen a zastoupení lidí podle 
věku bylo stejné, jako je jejich zastou-
pení v rámci všech obyvatel města. Podle 
společnosti Ipsos Tambor se jedná o ro-
bustní výběrový vzorek, který zcela 
minimalizoval statistické chyby a vě-
rohodně vypovídá o názorech obyvatel 
města. „Statistická chyba se u takto vel-
kého vzorku pohybuje v rozmezí od 1,4 
do 3,1 % v případě tzv. binomických pro-
měnných, se kterými tento průzkum ve 
většině případů pracuje,” sdělil Miroslav 
Paška z Ipsos Tambor.

Průzkum se nevěnoval detailním roz-
borům architektonických úprav podle 
stylu. Takový průzkum by byl nákladný, 
poměrně komplikovaný a zatím před-
časný. Byl zaměřen na zjištění základ-
ních postojů: zda lidem současný stav 

Číslo 3 | březen 2009
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náměstí vyhovuje či ne, jak jsou jim jed-
notlivé klíčové stavby na náměstí sym-
patické či ne a jakou roli má na náměstí 
obchodní centrum Slezanka postavené 
v sedmdesátých letech. „Výzkum zjiš-
ťoval: celkovou atraktivitu obchodního 
centra Slezanka, názory na potenciální 
odstranění budovy Slezanka, názory na 
potenciální architektonickou úpravu Hor-
ního náměstí a hodnocení současných 
památek na území města,” vyjmenoval 
okruhy výzkumu Miroslav Paska.

Pro změnu náměstí 80 
procent lidí

Výrazná většina Opavanů by uvítala 
architektonickou změnu náměstí, která 
by podtrhla jeho historický charakter. 
Shodný názor mají bez zásadních výkyvů 
muži i ženy, totéž říkají lidé s vysokým 
i nízkým vzděláním, mladí i starší. Kromě 
toho je důležité, že jednoznačně nejvyšší 
podíl lidí (49 %) takové proměně říká 
nepochybné a jednoznačné ano.

Téměř tři čtvrtiny lidí k tomu říkají, že 
taková změna by i zvýšila atraktivitu 
města jak pro zdejší obyvatele, tak i pro 
návštěvníky Opavy. 

Většině lidí se Slezanka 
nelíbí, nejkritičtější jsou 
vysokoškoláci

Více než dvě třetiny Opavanů říkají: Sle-
zanka se nám nelíbí. Budova obchod-
ního centra Slezanka se opravdu líbí 
pouze každému desátému občanovi 
Opavy a pouze dva lidé z deseti se přiklá-
nějí k názoru, že se jim spíše líbí. Všichni 
ostatní jsou opačného názoru. Jen jedno 
procento lidí reaguje tak, že v této věci 
nemá jasno.

Zatím co tyto pocity jsou rovnoměrně 
rozloženy bez ohledu na pohlaví či věk, 
velmi významným způsobem se ale 
názory odlišovaly při přihlédnutí k dosa-
ženému vzdělání. Téměř devět z deseti 
vysokoškoláků v průzkumu uvedlo, že se 
jim Slezanka nelíbí. To je jeden z nejvý-
raznějších jednoznačných názorů, který 
průzkum zachytil. 

Měla by se budova Slezanky 
odstranit?

Zajímavý výsledek nabídla otázka: Pova-
žujete za vhodné budovu z náměstí 
odstranit? V celkovém součtu řeklo 
odstranění „ano” 37 procent lidí, „ne” 

uvedlo 61 procent respondentů. „Vyšší 
podíl byl zaznamenán pouze u vysoko-
školáků, mezi kterými považuje odstra-
nění Slezanky za vhodné 47 % z nich,” 
upozornil Miroslav Paska z Ipsos Tambor. 
Vysokoškoláci jsou tedy rozděleni půl na 
půl, ostatní se spíše přiklání k verzi Sle-
zanku zachovat.

Co tento výsledek v souvislosti s ostat-
ními názory, ve kterých je vyjádřena jed-
noznačná nelibost k budově a zároveň 
jednoznačné volání po architektonické 
úpravě náměstí, vlastně znamená? 

Možných vysvětlení je mnoho. Mezi ta 
nejpravděpodobnější nebo nejsmyslupl-
nější asi patří tyto: někteří lidé možná 
považují obchodní funkci budovy za důle-
žitou, využívají zdejší obchody a nechtějí 
o ně přijít. Obecněji by se dalo přeložit: 
zachovat obchodní funkci, ale v podstatně 
hezčí podobě. Další lidé asi nechtějí, 
aby po odstranění budovy vznikl hlu-
chý a prázdný prostor, jaký zde byl napří-
klad v padesátých letech. Jiní lidé mohou 
mít obavu, aby zde nevzniklo ještě něco 
méně oblíbeného, než je současná 
nehezká budova. S další úvahou 
by se mohli ztotožnit lidé, kteří 
se někdy zabývali tím, jak pracné 
a nákladné je rekonstruovat starý 
dům a jak pracné a nákladné je 
dům zbourat a postavit nový. 
Působí zde myšlenky, že rekon-
strukce je levnější a jednodušší 
než nová výstavba, působí zde 
obavy z psychologicky radikální 
změny. Ať tak či onak, v kontextu 
vysvětlení je stále nutné myslet na 
převažující celkovou nevraživost 

lidí k budově a je dobré pamatovat i na 
její příkrý odsudek ze strany lidí s vyšším 
vzděláním.

Radnice v současné době projednává 
možnost odkupu Slezanky do vlastnic-
tví města. Pokud by Slezanku nako-
nec koupila, bude se zabývat proměnou 
celého obchodního komplexu. Bez ohledu 
na to, jaká cesta proměny nakonec zví-
tězí (rekonstrukce x demolice a nová 
výstavba), chtělo by vedení města, aby 
na proměnu komplexu byly vypracovány 
různé a konkurující si architektonické 
návrhy. Návrhy by pak mohly být mimo 
jiné vystaveny v podobě veřejné pre-
zentace a lidé by k nim, tak jako v před-
chozích prezentacích, vyjadřovali svůj 
názor. „Když budou k dispozici konkrétní 
návrhy, bylo by možné provést další prů-
zkum,” doplnil Miroslav Paška z Ipsos 
Tambor. Vše by mělo směřovat k tomu, 
aby se podařilo dobře a neukvapeně utří-
dit názory, najít a podnítit dobré nápady, 
co nejlépe promyslet všechny kroky a je-
jich důsledky. Napomáhat by tomu měly 
odborné i laické debaty.
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AKTUALITY

Zvládají dobře školu a k to-
mu sbírají sportovní úspěchy, 

hýří dobrými nápady, jsou úspěšní 
v uměleckých disciplínách. Desít-
ku opavských školáků, kteří patřili 
loni k nejlepším, ocenilo město na 
slavnostním únorovém setkání.

Vyhlášení nejlepších žáků není formálně 
studená strohá akce, na které se potkají 
tišší jedničkáři. Ve skutečnosti je to pře-
hlídka mladých talentů napříč různými 
obory. Je to setkání se školáky, kteří mají 
velké množství zájmů, nápadů, kteří jsou 
chytří a vtipní. 

Nominace na ocenění navrhují jednotlivé 
školy. „Pro školu není jednoduché vybrat 
pouze jednoho žáka, který by vyčníval 
z řad podobných vynikajících žáků. A je 
to skvělý úspěch prosadit se na nejlepší 
místa žebříčku z celkového počtu 4850 
opavských žáků,” říká vedoucí odboru 
městského školství Miroslava Konečná. 
Školáky osobně ocenili primátor Zby-
něk Stanjura a náměstek Jaroslav Horák. 
(Profily školáků jsou seřazeny podle toho, 
jak stojí na společné fotografii se zástupci 
města. Nejdříve spodní řada zleva, poté 
horní řada zleva).

Petr Valeček, ZŠ Kylešovice. Dnešní 
deváťák prolíná studijní zájmy se spor-
tem. Školu reprezentuje na matematic-
kých či dějepisných soutěžích, zároveň je 
dobrým atletem a hokejbalistou. Je čle-
nem hokejbalového družstva dorostu 
SHC Opava, se kterým na místě obránce 
úspěšně obhajuje prvenství v ligové sou-
těži. V okresním kole přespolního běhu 
2008 byl členem vítězného týmu, v kraj-
ském finále se umístil na čtvrtém místě.

Kateřina Králová, ZŠ Englišova. Dnes 
už studentka Slezského gymnázia zís-
kala hlavní cenu poroty v celorepublikové 
výtvarné soutěži a pravidelně se umísťo-

vala v nejlepší desítce krajských a okres-
ních kol v zeměpisné a biologické olym-
piádě. Prosadila se i na poli sportovním 
– zejména v plavání, triatlonu, atletice, 
florbalu a klasickém lyžování, kde repre-
zentovala nejen Opavu, ale i Českou 
republiku. Je pravidelnou finálovou účast-
nicí Mistrovství ČR v plavání, každoročně 
je v první desítce v triatlonovém žeb-
říčku ČR.

Petra Gebauerová, ZŠ Ilji Hurníka. Nej-
mladší oceněná žačka chodí do páté třídy. 
Kromě výborných školních výsledků je 
také dobrá plavkyně na mezinárodní 
úrovni a ještě se věnuje zpěvu ve zná-
mém sboru Cvrčci. Je plaveckou přebor-
nicí kraje. Na plaveckých závodech o Po-
hár ČR desetiletých žáků získala postupně 
jedenáct zlatých medailí. Má dvě zlaté 
a jedno stříbro ze Severoslovanského 
poháru. 

Beáta Pelikánová, ZŠ Šrámkova. 
Žákyně šesté třídy hladce prolíná gym-
nastiku s výtvarnými zájmy a hudbou. 
V gymnastické soutěži „O nejlepší pohy-
bovou skladbu” na Mistrovství České 
republiky získala 1. místo, na Mistrovství 
České republiky v gymnastické soutěži 
Teamgym získala stříbro. V celorepubli-
kové umělecké soutěži „Svět očima dětí” 
obsadila ve výtvarné kategorii 1. místo 
a v hudební kolektivní kategorii 2. místo.

Alice Petlachová, ZŠ Boženy Němcové. 
Všestranná univerzálka v nejlepším slova 
smyslu. Tato deváťačka je autorkou scé-
náře ke dvěma dokumentům, které v ce-
lostátní soutěži „Bojovníci proti tota-
litě pohledem dětí” získaly první a druhé 
místo. Účastní se jazykových, dějepis-
ných, přírodovědných olympiád, hraje na 
housle v dívčí cimbálové muzice, dlouho 
se věnovala tanci, je šéfredaktorkou 
školního časopisu a hraje volejbal či flor-
bal.

Pernilla Mendesová, ZŠ Edvarda 
Beneše. Nejnadanější opavská tenistka 
loni kralovala českým žebříčkům ve své 
věkové kategorii a na evropských mis-
trovstvích získala dvě bronzové medaile. 
Dívka s českými a angolskými kořeny 
zvládá dobře češtinu, angličtinu a por-
tugalštinu. Navzdory výrazné sportovní 
zátěži, protože trénuje v jednom z nej-
lepších republikových oddílů v Přerově, 
je premiantkou a má samé jedničky.

Lukáš Ovčáček, ZŠ Englišova. Lukáš 
od loňského podzimu studuje na spor-
tovním gymnáziu v Ostravě. Ocenění 
získal za výrazné krasobruslařské úspě-
chy. V soutěži sportovních dvojic loni 
i letos vyhrál mistrovství republiky. 
Kromě toho se zaskvěl na mezinárod-
ním poli, když například zvítězil na Velké 
ceně Švédska a byl stříbrný na velkých 
cenách v Polsku, Německu či na Velké 
ceně Evropy.

Jakub Kocián, ZŠ T. G. Masaryka. Další 
univerzál, který reprezentuje školu v růz-
ných vědomostních a jazykových sou-
těžích a zároveň i ve sportovních disci-
plínách. Je inspirátorem, jehož nápadů 
se chytá celá škola. Mezi jeho úspěchy 
patří počítačová prezentace, díky které se 
škola prosadila v konkurenci padesáti škol 
v rámci charitativní akce Strom naděje, 
jež je směřována na děti s onkologickým 
onemocněním. 

Jakub Nosek, ZŠ Mařádkova. Žák 
deváté třídy patří mezi basketbalové 
talenty a paralelně k tomu se prosazuje 
na čelních místech okresních vědomost-
ních olympiád, především v matematic-
kých disciplínách. Ve známé soutěži ZOO 
Ostrava skončil na třetím místě v kraji. 
K největším Jakubovým sportovním úspě-
chům patří vítězství s basketbalovou 
reprezentací kraje na mezinárodním tur-
naji v Berlíně, kde získal titul nejlepšího 
střelce. 

Matěj Kulhavý, ZŠ Otická. Rodák z Kra-
vař chodí do matematické třídy na Otické. 
Reprezentuje školu v mnoha matematic-
kých, přírodovědných a sportovních sou-
těžích. K jeho koníčkům patří hudba, 
hra na klavír a malování. Už osm let se 
věnuje basketbalu a v roce 2007 vybo-
joval se spoluhráči na mistrovství repub-
liky 3. místo. Jeho snem je stát se archi-
tektem.

Martin Cibulka, ZŠ Vrchní. Dnes už stu-
dent Střední průmyslové školy stavební 
v Opavě reprezentoval školu v nejrůzněj-
ších soutěžích a olympiádách a umísťo-
val se vždy na předních místech. Nejvý-
znamnějšího úspěchu dosáhl v loňském 
školním roce v chemické olympiádě, kdy 
se v okresním kole umístil na druhém 
místě a v krajském kole pak skončil na 
místě šestém. Před dvěma lety zvítězil ve 
výtvarné části soutěže „O cenu primátora 
města Opavy”.

Město ocenilo žáky opavských základních škol
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JAK SE ŽIJE

Velel průzkumné četě v jedné z nejkrvavějších vo-
jenských operací druhé světové války, do kte-

ré byly zapojeny československé jednotky. V karpat-
ských průsmycích v blízkosti Dukly mapoval pozice 
těžkých kulometů. V noci z 5. na 6. října roku 1944, 
tedy těsně před tím než pověstná hlídka četaře Nebel-
jaka překročila hranice a upevnila československou 
vlajku na hraniční kámen, jej při jedné z akcí zasáhla 
smršť střepin z vybuchlé miny.

Minulý měsíc oslavil plukovník ve výslužbě Andrej Koba 90. naro-
zeniny. Na společném jednání s opavskými členy Českého svazu 
bojovníků za svobodu a jednoty Československé obce legionář-
ské v Opavě mu předal plukovník generálního štábu Ivan Šulek 
Záslužný kříž Ministerstva obrany ČR 2. stupně. O pár dnů později 
ještě obdržel medaili mírových sil OSN. 

Plukovník Koba dnes žije sám v malém rodinném domku se 
zahradou. Je v tak dobré kondici, že se lidem nechce věřit, že 
už překročil devadesátku. Po ránu cvičí, dává si studenou spr-
chu. „Už se těším, až skončí zima, abych se mohl zase věnovat 
zahrádce,” říká, když vytahuje alba se starými fotografiemi. 

Válečný veterán, nositel mnoha vojenských vyznamenání a dlou-
holetý předseda jednoty Československé obce legionářské 
v Opavě pochází z Podkarpatské Rusi. Narodil se v zemědělské 
rodině ve Velké Turici nedaleko Užhorodu. Čtyři roky chodil do 
tamější školy, poté do užhorodského reálného gymnázia. Odma-
turoval, mimo jiné z angličtiny, a stal se lesním praktikantem, 
který měřil a kontroloval vytěžené dřevo. Jeho a rodinné přání 
vystudovat ještě vysokou školu se specializací na průmyslové 
odvětví mu překazila druhá světová válka.

Poté, co Maďaři ve dvou vlnách obsadili Podkarpatskou Rus, zamí-
řily tisíce mladých Rusínů za hranice. Mezi nimi byl i mladý lesní 
adjunkt. Při přechodu hranic se Sovětským svazem jej však zadr-
želi pohraničníci a následoval výslech u NKVD. „Překročení hranic 
posoudili jako porušení zákona a byl jsem odsouzen na tři roky do 
nucených táborů na Uralu,” říká. V Nižnim Tagilu byl nasazen na 
pomocné dělnické práce. Zima tam dosahovala mínus pětatřiceti 
až čtyřiceti stupňů. V prošívané blůze a ušance skládal vagóny 
rudy.

Z nucených prací se dostal díky iniciativě generála Heliodora 
Píky. „Chodil do táborů a zjišťoval, kolik je v nich Rusínů. Poža-
doval, aby byli bráni jako českoslovenští občané a snažil se, aby 
byli uvolněni pro československou armádu,” vypráví. Když měl 
konečně z lágru s ostatními Rusíny odjet, dostal břišní tyfus, a tak 
se do konce roku 1943 léčil v táborové nemocnici. Po dalších peri-
petiích vstoupil 21. března 1944 do 3. československé samo-
statné brigády. Prošel školu pro důstojníky v záloze a jako podpo-
ručík zamířil na Duklu.

„Na Dukle jsme prováděli průzkum bojem, průzkum týlový, zjišťo-
vali jsme lehké zbraně. Průzkum většinou probíhal v noci, ve dne 
jsme pak odpočívali. Občas spustil nepřítel palbu z těžkých kulo-
metů, a jejich pozice jsme pak zakreslovali na mapě,” popisuje 
akce. Jednou byla jeho rota nasazena i do přímého útoku u Zyn-
dranowa. „Tehdy byla nasazena i 2. výsadková brigáda, dokonce 
brali lidi i od hudby,” vzpomíná. Mimochodem, 2. paradesantní 
brigáda, která byla vycvičena v Anglii a měla být původně vysa-
zena na Slovensku, byla nakonec při karpatsko-dukelské operaci 
zcela zdecimována.

Osudový se mu stal průzkum z 5. na 6. října 1944. Tehdy jeho 
průzkumná četa překročila hranice. U Vyšnyho Komarniku ji ale 
zpozorovali Němci a zahájili na ni palbu. Četa začala ustupovat. 
„Přede mnou šel velitel družstva, já za ním, asi tak deset až dva-

cet metrů. Četař šlápnul na minu a následoval výbuch. Já, když 
jsem viděl záblesk, tak jsem se jen rychle otočil a chytlo mě to 
zezadu. Pak jsem spadl,” popisuje událost. Šlo o skákající proti-
pěchotní minu (takzvané Schrapnel-Minen), která vybuchovala 
teprve po vyskočení nad zem. Většinou se spouštěla pomocí nata-
ženého drátu. Tyto miny je možné dodnes na Dukle najít, protože 
se průsmyk nikdy nepodařilo zcela vyčistit.

Jeho muži mu udělali provizorní nosítka z klacků a stanového 
dílce, odnesli ho na obvaziště a poté putoval do polní nemocnice 
ve Lvově. Následně se léčil v nemocnici v Suchumi. Tuto léčbu 
dokumentuje jedna jediná válečná fotografie, která mu zůstala 
v jeho osobním archivu. O všechny ostatní snímky z války během 
let přišel.

Zpět do války se vrátil v době, kdy se bojovalo u Hulína a Hole-
šova. Cesta na frontu mu trvala okolo dvou týdnů, protože tehdy 
už dostávaly přednost vojenské vlaky směřující zpět do SSSR. 
Vlaky svážející síly pro ofenzívu proti Japonsku. 

„Potkal jsem známého a jeli jsme spolu na Mukačevo a přes 
Užhorod. Dostával jsem tehdy důstojnický plat, měl dosta-
tek rublů, a tak jsem mu řekl, že si odskočím domů. Nebyl 
jsem doma 5 let. Šli jsme se známým spolu do vinárny v Už-
horodě, něco popili. Měli jsme dobrou náladu, tak jsme zpívali 
české písně. Za chvíli ale vedoucí podniku zatáhl záclony, řekl, že 
nesmíme zpívat česky, a zavolal policii. Ta nás odvedla na státní 
bezpečnost, kde nás drželi až do rána,” vzpomíná. České písně už 
v Užhorodě nebyly příliš vítané. Byl to náznak toho, co se mělo 
s touto částí země po válce dít. 

Nakonec je pustili a mladý důstojník dostal dvoudenní propustku. 
„Ještě v Užhorodě jsem potkal známého, který ke mně přisko-
čil a volal: Vy jste přece mrtvý, vždyť jste přišel o obě nohy.” 
Pak mi nabídl, že mi vezme domů kufr. Matce řekl, že mě viděl. 
Matka tomu nechtěla věřit. Tak na mě doma čekali a nikdo nešel. 
Já mohl přijít, až když mě propustili z výslechu,” říká. Když dora-
zil domů, měli radost rodiče i jeho sourozenci – tři bratři a sestra. 
„Nevěděli, co mají dělat. Nechtěli mě pustit a říkali: Ukaž nohy, 
máš svoje nohy? A já jsem jim je musel ukázat,” usmívá se.

Po válce zůstal v armádě, působil jako velitel a prošel něko-
lika posádkami. V roce 1958 se dostal do Opavy. Zakládal zde 
87. motostřelecký pluk a byl i velitelem posádky. Brzy po svém 
nástupu, 28. října 1958, uspořádal první poválečnou armádní 
přehlídku ve městě. Opavu si zamiloval. Považuje ji za nejhezčí 
město, které poznal. 

Předčasný konec jeho vojenské kariéry je spojen se srpnovými 
událostmi roku 1968. Před srpnem 68 se zasazoval o rehabilitaci 
těch vojáků a jejich potomků, které komunistický režim stíhal, 
trestal, šikanoval a popravoval. Když přišel 21. srpen, okupační 
vojska „bratrsky” nevítal, ale naopak sepsal prohlášení, kterým 
vpád odsoudil. „Byl jsem překvapen. Nevěřil jsem, že něco tako-
vého mohou udělat, a proto jsem vydal takovou rezoluci,” vysvět-
luje svou reakci. Za svým prohlášením si stál, a tak byl do roka 
odstaven z funkce náčelníka okresní vojenské správy a stal se 
zaměstnancem vávrovického cukrovaru.

Po roce 68 chodil na nelegální shromáždění do Ostravy, kde se 
setkávali bývalí vojáci ze Západu. On, jako zástupce z východní 
fronty. Tyto kontakty udržoval až do listopadové revoluce 1989.

Po listopadu 1989 byl rehabilitován a až do loňského roku stál 
v čele jednoty Československé obce legionářské v Opavě a půso-
bil i v Českém svazu bojovníků za svobodu. V roce 2007 obdržel 
Cenu statutárního města Opavy. Andrej Koba je vdovec. Měl tři 
děti, má tři vnoučata a tři pravnoučata.

OSOBNOST

Andrej Koba

Foto: Jan Šindler, Jana Popková, archiv Andreje Koby
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Téměř dvacet výrazných pří-
běhů o lidech ze všech kou-

tů světa nabídne letošní opavský 
ročník mezinárodního festiva-
lu dokumentárních filmů Jeden 
svět. Úvod festivalu bude patřit 
snímku René, za který získala re-
žisérka Helena Třeštíková jako 
první česká dokumentaristka 
cenu Evropské filmové akademie. 

Festival Jeden svět letos vstupuje do 
jedenáctého ročníku. Úvodní festivalový 
snímek se bude promítat 12. března, 
hlavní část se pak bude konat na pře-
lomu března a dubna. Opavské školy 
budou moci využívat pro ně připravená 
dopolední promítání. 

Jde o celorepublikovou akci, do které se 
zapojují velká i menší města. První roč-
ník proběhl v roce 1999 v Praze a hned 
od roku 2000 jej hostí i Opava. Festi-
val od počátku kladl důraz na témata 
spjatá s lidskými právy, ale jeho fil-
mová nabídka překračuje hranice kon-

venčního chápání tohoto pojmu. Jed-
notlivá témata nabízí hlubší a někdy 
i odlišný vhled do událostí a dějů, než 
jak je zprostředkovávají zpravodajská 
média. 

„Osobně tento festival považuji za 
nesmírně důležitý nejen proto, že filmy 
podávají zasvěcené informace o tom, 
co se v médiích dozvíme jen okrajově, 
ale především se jedná o velkou dávku 
emocí, které jsou zárukou, že člověk 
zůstane citlivý k tématům, které se jej 
momentálně bezprostředně nedotýkají,” 
říká Jiří Siostrzonek ze Slezské univer-
zity, který se významně podílí na dlou-
hodobé organizaci opavského festivalu. 
„Tyto filmy poskytují protipól k našemu 
hedonistickému a konzumnímu pojetí 
světa. Přál bych si, aby filmy opět co 
nejvíce navštěvovali žáci a studenti 
škol, protože vizuální forma výuky je 
nejefektivnější,” dodává. 

Program festivalu a výčet filmů 
najdete v kulturním kalendáři Hlásky. 

„Já sám nemám vyložené favority, 
zajímá mě celé spektrum sociálního 
a přírodního světa, přesto očekávám 
silný zážitek z filmu René, kterého se 
zúčastní (jak přislíbil) protagonista 
René Plašil,” poznamenává Jiří Siostr-
zonek. „Jako obvykle nebude program 
festivalu výčtem špatností a utrpení 
současného světa. Znovu se bude jed-
nat spíše o to vědět a lépe pochopit, 
zažít něco, co nás bude burcovat a in-
spirovat nebo nás nadchne krásou fil-
mové řeči, působivosti, povedených 
dokumentaristických narativů a jem-
ným vyzařováním hlubšího smyslu lid-
ského bytí,” konstatuje jeden z hlav-
ních republikových pořadatelů Igor 
Blaževič.

Na organizaci festivalu v Opavě se 
podílí společnost Člověk v tísni, Insti-
tut tvůrčí fotografie FPF Slezské uni-
verzity v Opavě, Opavský filmový klub 
a probíhá pod záštitou opavského pri-
mátora Zbyňka Stanjury a rektora 
Slezské univerzity Rudolfa Žáčka.

Filmový festival Jeden svět opět nabídne silné

příběhy a inspirující myšlenky

Výtvarné sny Antonína Gavlase zvou na festival

Městský festival Další bře-
hy bude letos věnován snům 

a snílkům. Úvodní festivalo-
vou akcí je výstava ostravské-
ho výtvarníka Antonína Gavlase. 
Na jeho snivé obrazy, keramic-
ké plastiky či fotografické koláže 
se můžete od začátku března až 
do poloviny dubna podívat v Go-
tické síni minoritského kláštera 
v Opavě.

Výstava s názvem Chrámy snů nabízí ty 
Galvasovy artefakty, ve kterých se sno-
vost, fantastično a tajemství zřetelně 
zrcadlí. Sakrální stavby či jejich náznaky, 
přírodní živly. „Většina Gavlasových 
kompozic je situována vertikálně, jde 
o jakési podvědomé směřování vzhůru, 
o hledání tajemství v nekonečných výši-
nách, sen o jednotě Země a kosmu. 
Jakoby ožili Březinovi Stavitelé chrámů 
a v obloucích, spojujících nebe a zemi, 
nám sdělovali tajemství hvězd,” říká dra-
maturg Dalších břehů Petr Rotrekl.

„Vlastně ani nic jiného než svoje sny 
nemaluji. Celý život je »o snech« – 
o tom, co chci dělat, koho chci potkat, 
co chci říct… Představy a sny jsou živ-
nou půdou nejen pro umění, ale pro 
celou existenci člověka. Realita dnešního 
světa je sice hodně bohatá, ale kdyby 
nebylo snů, byla by příliš chudá,” podo-
týká sám autor.

Pětapadesátiletý Antonín Gavlas je 
výtvarník se širokým záběrem. Pra-
cuje na obrazech, fotografiích, kolážích, 
keramice či sochách. Některá výtvarná 
díla vytváří technikou enkaustiky, což 
je pracná starověká malířská tech-
nika, při které se na plochu nanáší roz-
tavené barevné voskové pasty. Vznikají 
tak plastické reliéfní obrazy ze sytých 
barev.

Za sebou má zhruba stovku kolek-
tivních výstav v republice i v zahra-
ničí a asi čtyřicítku samostatných 
výstav. Vystavoval například v Japon-
sku, Německu, Belgii, Anglii, Švýcar-
sku. Několikrát vystavoval i v Opavě. 
Od roku 1992 řídil Uměleckoprůmyslo-
vou školu v Ostravě. V devadesátých 
letech založil nadaci Silvie pro podporu 
mladého umění a předsedá ostravské 
Výtvarné skupině In Signum, UVU ČR.
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Velikonoční svátky a život 
v centru města opět zpestří 

Velikonoční jarmark. Ten letošní 
bude trvat třináct dní a město jej 
připravilo ve spolupráci se spo-
lečností Fest Promotion. 

Velikonoční jarmark proběhne od 30. 
března do 11. dubna. Hlavní pro-
gram se uskuteční na Horním náměstí, 
kde bude postaveno pódium a stánky. 

Stánky budou otevřeny po celý týden 
včetně sobot a nedělí od 9 do 18 hodin. 

Do centra tak může zamířit každý, kdo 
si bude chtít zpestřit odpoledne a pod-
večer a ještě si užít pořádnou muziku. 
Na pódiu každý den vystoupí jeden či 
dva hudební soubory z našeho regionu 
a nebudou chybět ani akce pro děti. 
Každý návštěvník si může vybrat svůj 
oblíbený žánr, ať už se jedná o country, 

folk, dechovku či cimbál. Letos jsme 
pro vás navíc připravili filmové projekce 
známých českých filmů, které proběh-
nou od 19 hodin. 

Program jarmarku pro první dny měsíce 
dubna naleznete v kulturním kalendáři 
v tomto čísle Hlásky. Bližší informace 
o celém programu zveřejníme v příš-
tím čísle Hlásky a naleznete je také na 
www.kulturniopava.cz.

Velikonoční jarmark bude opět na Horním náměstí

Carská nevěsta v podání Slezského divadla

sbírá příznivé ohlasy
Slezské divadlo opět čeří vody 

českého operního světa. 
V únoru představilo dramatickou 
operu Carská nevěsta. Z divadel-
ních prken zní po velmi dlouhé 
době ruština a první ohlasy divá-
ků na opavské zpracování jsou 
velmi příznivé.

Je to téměř novátorský počin, vrátit se 
v představení k ruštině. Navíc drama-
tická opera ruského skladatele Nikolaje 
Rimského-Korsakova patří z hlediska 
divadelní přípravy k nejnáročněj-
ším titulům. Nároky na sbor, zpraco-
vání a výkony jsou i důvodem, proč se 
tomuto kusu vyhýbají leckterá větší 
divadla. Opavským se podařilo smělý 
cíl výborně zvládnout. Velký podíl 
na úspěšném zpracování mají mimo 
mnoha dalších i hostující režisér Jan 
Štych a opavský dirigent Jan Snítil. 

V představení vystupuje řada kvalit-
ních hostů, jako například stálý host 
opery Národního divadla Eliška Weis-
sová, charismatický baryton ze Severo-
českého divadla Nikolaj Někrasov, velmi 

uznávaná sopranistka Marina Vyskvor-
kina ze Státní opery Praha či sólista 
operety Národního divadla moravsko-
slezského Václav Morys.

Vzhledem k náročnosti sborových prvků 
posílilo divadlo svůj sbor o studenty 
opavské Církevní konzervatoře. „Díky 

této pomoci se nám to podařilo zvlád-
nout,” poznamenal ředitel Slezského 
divadla Jindřich Pasker. Podobně jako při 
japonské opeře Yuzuru je představení 
doprovázeno českými titulky. Podrobné 
informace o opeře, jejím ději a účinku-
jících najdete na stránkách Slezského 
divadla (www.divadlo-opava.cz).

V roli Marfy 
můžete v Carské 
nevěstě vidět 
Terezu Kaveckou.

Foto: Jiří Kristián, 
Slezské divadlo

Festival pro Tibet. Od začátku až 
do konce března bude v Opavě pro-
bíhat řada akcí zaměřených na Tibet, 
jeho historii a současnost. Akce je 
načasovaná na dobu, kdy si připo-
mínáme vpád Číny do Tibetu. Připra-
veny jsou výstavy, přednášky či pro-
mítání. Mezi hosty jsou například 
ředitelka barmského centra v Praze 
Sabe Amthar Soe, tibetský učitel 
láma Kelsang a další. Festival připra-
vilo sdružení M.O.S.T. Podrobný pro-
gram najdete v kulturním kalendáři.
Veřejná sbírka dobových doku-
mentů. Opavská kulturní organizace 
se obrací na občany Opavy s prosbou 
o zapůjčení, okopírování nebo daro-

vání fotografií, plakátů, filmů a zvu-
kových záznamů, občanských pro-
hlášení a výzev a dalších materiálů 
vztahujících se k listopadovým dnům 
roku 1989 v Opavě. Sbírka bude 
probíhat do 31. března. Příspěvky 
můžete donést osobně nebo zasílat 
poštou na adresu OKO, příspěvková 
organizace, Horní náměstí 47, Opava, 
746 01, 2. patro, vlevo, dveře č. 9. 
Organizací veřejné sbírky je pověřena 
Marie Černocká, asistentka ředitelky, 
tel.: 553 791 947, e-mail: marie.cer-
nocka@opava-city.cz.
Koncert ke Dni učitelů. Umělecká 
agentura Karla Kostery pořádá ve 
čtvrtek 26. března v 18.30 hodin ve 

Sněmovním sále minoritského kláš-
tera Koncert ke Dni učitelů. Kon-
cert s podtitulem „Pro dva kama-
rády” je věnován Jaroslavu Burdovi 
a Břetislavu Tůmovi za jejich pomoc 
a ochotu při pořádání rozličných 
akcí. Na koncertě vystoupí Kata-
rina Vovková – soprán, Alexandr 
Vovk – tenor, Karel Kostera – baryton 
a na klavír bude doprovázet Lukáš 
Poledna. Dále vystoupí dětský sou-
bor Vrchňáček ZŠ Vrchní se sbor-
mistryní Ludmilou Bočkovou, Chla-
pecký pěvecký sbor ZŠ Stěbořice, 
Pěvecký sbor Stěbořice a Chrámový 
sbor Opava se sbormistrem Karlem 
Kosterou. 

K
R

Á
T

C
E



16

Číslo 3 | březen 2009

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

Aktuální nabídku najdete na www.1realitka.cz nebo v našich výlohách.

Ing. Stanislava Veselá, Ing. Ondřej Veselý, Jan Fischer, Pavlína Lichá, 
Jan Bezděk, Kateřina Kmínková, Markéta Cimbálová

Největší nabídka • Nejnižší provize • Tradice • Profesionalita

 dvougener. vila objekt RD 5+1 RD 5+1
4.280.000 Kč 1.640.000 Kč 1.395.000 Kč 3.310.000 Kč

 Opava Opava Opava Malé Hoštice

 RD 4+1 RD 2+1 a 4+1 bytový dům komerční dům
 3.490.000 Kč 3.490.000 Kč 6.800.000 Kč 10.700.000 Kč

 Hradec nad/Mor. Skrochovice Opava Opava

SC
 8

17
24

/3

*Záruka 5 let, nebo 100 000 km – platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nancované s Renault Finance. Mégane: spotřeba 4,0–9,3 (l/100 km), emise CO
2
 118–163 (g/km). Vyobrazení vozu 

je pouze ilustrativní.

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

NOVÝ RENAULT MÉGANE
ČAS NA ZMĚNU
JIŽ OD XXX XXX Kč

V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ:
• ESP • ABS • klimatizace • záruka 5 let nebo 100 000 km*

MÉGANE EXPRESSION 1,5 dCi 105 k

SC
 7

20
93

/1

Oberbank AG, Masarykova třída 274/27 Opava, Tel. 553 608 823, opava@oberbank.cz

3,1% p.a.*

SC
 8

11
86

/3
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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

SC
 8

13
97

/3

vhodné i pro dioptrickou korekci

PLATEBNÍ TERMINÁL, SHODEXO PASS, UNIŠEK
Kolá�ská 18, Opava, Czech Republic

vhodné i pro dioptrickou korekci

Kolekce slune�ních brýlí

2009

Volejte ZDARMA 800 100 009
PŘIJEDEME K VÁM 

www.rkkoruna.cz

((

SC
 8

11
68

/3

SC
 8

13
73

/2

SC
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00
37

/1
SC
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13

80
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Spark s klimatizací
od 179 900 Kč

v hotovosti nebo
0% akontace / 2 900,- splátka

(3 099,- včetně pojištění
schopnosti splácet

při ztrátě zaměstnání)

099,- včetně pojištění
schopnosti splácet
 ztrátě zaměstnání)

*Cena platí v případě fi nancování Essox s.r.o. Chevrolet Spark – kombinovaná spotřeba 5,2-5,7 l/100 km, emise CO2 123-135 g/km.

www.chevrolet.cz

GET REAL.

Získejte Chevrolet Spark – již dva roky číslo 1 ve své třídě za výjimečnou cenu, 
se svěžím designem a bohatou výbavou. Nyní navíc Spark a Aveo v limitované 
edici Komfort s posilovačem řízení, elektrickými okny, centrálním zamykáním 
a klimatizací zdarma! Chevrolet Aveo s klimatizací od 199 900,- Kč.*

5LET
Z á r u k a
NEBO 120.000 KM

Nechte se v březnu rozmazlovat!
Získejte jedničku ve své třídě za špičkovou cenu!

Autosalon Schromm s.r.o.
747 70 Opava – Komárov, Podvihovská č. 352/3A (naproti Balakomu), Tel.: 553 610 470, 553 610 471
E-mail: autosalon@autosalon-schromm.cz, www.autosalon-schromm.cz

2414_Comfort_Ad_CZ_Schromm_91x131_v2.indd 1 13.2.2009 13:52:00

SC
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/2

SC 80990/1

SC
 8
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  3. 3. 10.00 LAKOMEC školy – Č 
  4. 3. 19.00 SUGAR mimo – M
  5. 3. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA. 

V ruském originále s českými titulky. sk. 9 – O
  7. 3. 10.00 HAMLET sk. D – Č
  8. 3. 19.00 HAMLET. Premiéra. sk. P – Č
  9. 3. 10.00 POPELKA školy – M
10. 3. 19.00 HAMLET sk. 1 – Č
12. 3. 19.00  GIANNI SCHICCHI + SUOR 

ANGELICA. Dvě jednoaktové opery 
v italském originále s českými titulky. mimo – O

13. 3. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
13. 3. 19.00 HAMLET sk. 3 – Č 
14. 3. 19.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. 7 – Č
15. 3. 14.00  HRÁTKY S ČERTEM. Hostuje 
 17.00 Těšínské divadlo Český Těšín. mimo – P
16. 3. 19.00 LUCIE Z LAMMERMOORU. 

Opera v italštině s českými titulky. sk. H – O
17. 3. 19.00 CARSKÁ NEVĚSTA sk. 5 – O
18. 3. 18.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. O – Č 
19. 3. 19.00 HAMLET sk. 6 – Č
21. 3. 19.00 MY FAIR LADY mimo – M
22. 3. 19.00 GISELLE. Světově proslulý klasický 

balet, hostuje Moravské divadlo 
Olomouc. mimo – B

23. 3. 18.00 HAMLET sk. S – Č
24. 3. 10.00 POPELKA školy – M
25. 3. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ sk. 2 – Č
26. 3. 19.00 HAMLET sk. M – Č
27. 3. 19.00 HAMLET sk. 4 – Č
28. 3. 10.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. P – B 
29. 3. 10.00 MATINÉ s šéfem opery Damianem 

Binettim, slovem provází E. Trupar, 
klavírní doprovod L. Vondráčková. mimo 

29. 3. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. P – B
30. 3. 10.00 ROMEO A JULIE školy – Č
31. 3. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN sk. 1 – B

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, P = pohádka, B = balet

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
3. 3. 17.00 CHRÁMY SNŮ – ANTONÍN GAVLAS (výstava 

obrazů, fotografií a plastik). Prolog 13. ročníku 
festivalu Další břehy (Snílci – společnost s ruče-
ním omezeným). Vernisáž v Gotické síni mino-
ritského kláštera. Otevřeno Po–Pá: 10–16 h. (do 
17. 4.).

1. 4. 19.00 RECITÁL VÍTĚZE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
MLADÝCH VARHANÍKŮ OPAVA 2006. Účinkuje 
Arnfinn Tobiassen (Norsko). V programu zazní díla 
J. S. Bacha, M. Dupré a R. Schumanna. 7. abo-
nentní koncert SMO a Talentu. Konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie.

VELIKONOČNÍ JARMARK, 30. 3.–11. 4.
Horní náměstí
30. 3. 15.30 PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
 17.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SLEZSKÝCH UČITELEK
31. 3. 15.30 SOUBOR LIDOVÝCH TANCŮ ÚSMĚV
 17.00 PĚVECKÝ KOMORNÍ SBOR PŘI SU OPAVA
 19.00 PAT A MAT – filmová projekce
  1. 4. 17.00 OPAVŠTÍ HUDCI – cimbálová muzika
 19.00 ROK ĎÁBLA – filmová projekce
  2. 4. 17.00 COUNTRY S. R. O. – hudební skupina
  3. 4. 17.00 PĚVECKÝ SBOR LUSCINIA
 19.00 SNĚŽENKY A MACHŘI – filmová projekce 
  4. 4. 14.00 DECHOVÁ HUDBA OPAVA
  5. 4. 14.00 A. M. ÚLET – hudební skupina
 16.00 NO TOTO – hudební skupina
  6. 4. 15.30 PĚVECKÝ SBOR PŘI CÍRKEVNÍ KONZERVA-

TOŘI
 17.00 SLEZSKÁ KAPELA OPAVA

FESTIVAL JEDEN SVĚT, 30. 3.–3. 4.
Loutkové divadlo. Festival dokumentárních filmů o lidských právech 
pořádaný společností Člověk v tísni, o. p. s., a Institutem tvůrčí foto-
grafie FPF Slezské univerzity v Opavě, Opavským filmovým klubem, 
o. s., pod záštitou primátora statutárního města Opavy Zbyňka Stan-
jury a rektora Slezské univerzity v Opavě Rudolfa Žáčka. Info: J. 
Siostrzonek, tel.: 776 185 199, jiri.sio@post.cz.
12. 3. 19.00 RENÉ, HELENA TŘEŠTÍKOVÁ (ČR, 2008), Café 

Evžen

30. 3. 16.00 JAPONSKÝ PŘÍBĚH LÁSKY A NENÁVISTI (UK, 
2008, 70 min.)

  ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO ESTONSKA 
(ČR, 2008, 85 min.)

  JEDOVATÝ PLAMEN (Nigeria, 2007, 29 min.)
  PŘÍBĚHY Z JODOKU (Norway, 2008, 83 min.)
31. 3. 16.00 FOTBALISTKY Z KÁBULU (Afghanistan, 2007, 50 

min.)
  UPŘÍMNÝ NA 99 % (Norway, 2008, 70 min.)
  ČAS HLUPÁKŮ (UK, 2008, 89 min.)
  MAĎARSKÁ NÁRODNÍ (Hungary, 2007, 70 min.)
  1. 4. 16.00 JDEME DÁL (Germany, 1999, 108 min.)
  PRÁZDNINY LIU FEJ (China, 2007, 15 min.)
  BAR NA VICTORIA STARION (Poland, 2003, 56 

min.)
  OTROCI (Sweden, Denmark, Norway, 2008, 

15 min.)
  Z LÁSKY K VODĚ (USA, 2008, 93 min.)
  2. 4. 16.00 MAME NGOR – kluk ze skládky (Itálie, 2008, 15 

min.)
  KVĚTINOVÝ MOST (Romania, Germany, 2008, 87 

min.)
  BARMSKÝ VJ (Norway, Sweden, Denmark, UK, 

2008, 86 min.)
  LÉTAJÍCÍ DRACI (Poland, 2008, 79 min.)
  ZAHNAT ĎÁBLA DO PEKLA (USA, 2008, 

72 min.)

FESTIVAL PRO TIBET
organizuje občanské sdružení M.O. S. T., tel.: 608 737 059, 
adam@protibet.org, www.ProTibet.org
  2. 3.–20. 3.  STOPEM PO ASII. Výstava fotografií M. Švece 

z Nepálu a Indie. Galerie u Jakoba, Dolní náměstí.
  3. 3.–31. 3.  HUMOR PLNÝ VZDORU. Výstava politických kari-

katur barmského umělce Harn Lay, ve spolupráci 
s KPB. Knihovna Petra Bezruče.

  3. 3. 17.00 HUMOR PLNÝ VZDORU. Vernisáž výstavy spo-
jená s promítáním a besedou s paní Sabe Amthar 
Soe, ředitelkou barmského centra v Praze, ve spo-
lupráci s KPB. Knihovna Petra Bezruče.

  5. 3. 18.00 NA PRÁZDNINY DO BUDDHISTICKÉHO KLÁŠ-
TERA. Přednáší A. Kubesa. Galerie u Jakoba, Dolní 
náměstí.

12. 3. 18.00 SRDCE UČENÍ TIBETSKÉHO BUDDHISMU – 
ODDĚLENÍ OD ČTYŘ LPĚNÍ. Přednáší tibetský 
učitel buddhismu, ctihodný láma Kelsang. Minorit-
ský klášter.

19. 3. 18.00 „TIBET ZÁPADNÍ” A „ZAPOMENUTÝ TIBET”. 
Promítání filmů a beseda s autorem Z. Urbancem. 
Galerie u Jakoba, Dolní náměstí.

26. 3. 18.00 OLDŘICH BUBÁK. Cestopisná beseda se známým 
cestovatelem a představení jeho nové knihy. Gale-
rie u Jakoba, Dolní náměstí.

KINO MÍR
  3. 3. 18.00 a 20.00 VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG 
  4. 3. 20.00 – životopisný kriminální thriller Francie
  6. 3. 19.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL? – česká pohád-

ková komedie pro celou rodinu
  7. 3. 17.00 a 19.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL? – česká pohád-

ková komedie pro celou rodinu
  8. 3. 17.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL? – česká pohád-

ková komedie pro celou rodinu
10. 3.  18.00 a 20.00 DENÍK NYMFOMANKY – erotické drama 

USA
11. 3. 18.00  HLÍDAČ Č. 47 – český film s K. Rodenem
12. 3.–14. 3. 18.00 MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY
15. 3. 16.00 – animovaná komedie USA
12. 3.–14. 3. 20.00 SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
15. 3. 18.00 – česká komedie
18. 3. 17.00 LOVECKÁ SEZONA 2 – animovaná pohádka 

USA
18. 3. 18.00 BATHORY – české historické drama
19. 3. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH – česká komedie M. Poled-

ňákové
20. 3. a 21. 3.  LÍBÁŠ JAKO BŮH – česká komedie M.
 17.30 a 20.00 Poledňákové
22. 3. 18.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH – česká komedie M. Poled-

ňákové
24. 3. a 25. 3. 18.00 KARAMAZOVI – psychologická adaptace 

Dostojevského románu
26. 3. a 27. 3. 17.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 – hudební roman-

tická komedie USA 
28. 3. a 29. 3. 16.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 – hudební roman-

tická komedie USA 
26. 3. a 27. 3. 19.00 AUSTRÁLIE – válečný milostný western USA
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28. 3. a 29. 3. 18.00 AUSTRÁLIE – válečný milostný western USA
31. 3. – 1. 4. 19.00 ČESKÁ RAPublika – první celovečerní film 

o českém rapu
PROJEKT 100 – 2009
PŘEHLÍDKA FILMŮ ZLATÉHO FONDU SVĚTOVÉ 
KINEMATOGRAFIE
  2. 3.  18.00 NĚCO Z ALENKY (ČR, Švýcarsko, Velká Británie, 

SRN, 1987, režie J. Švankmajer). Autorská filmová 
interpretace knihy L. Carolla Alenčina dobrodruž-
ství v říši divů v podání surrealisty J. Švankmajera.

  9. 3.  18.00 SEDM SAMURAJŮ (Japonsko, 1954, režie A. 
Kurosawa). Nejslavnější film japonské kinemato-
grafie, který inspiroval, mimo jiné, také vznik wes-
ternu Sedm statečných.

16. 3. 18.00 NOSFERATU – FANTOM NOCI (Německo, Francie, 
1979, režie W. Herzog). Úspěšná filmová variace na 
slavné upírské filmy s K. Kinskim v hlavní roli.

19. 3. 18.00 UPÍR NOSFERATU (Německo, 1922, režie F. W. 
Murnau). Stěžejní dílo světové kinematografie, 
které inspirovalo řadu filmových tvůrců a obohatilo 
možnosti filmového jazyka.

23. 3. 18.00 PSYCHO (USA, 1960, režie A. Hitchcock). Nejslav-
nější filmový horor z dílny „mistra hrůzy” v hlavní 
roli s vynikajícím A. Perkinsem.

VÝSTAVY
MICHAL ŠUSTR – KOUZLO MYSTIKY. Olejomalby. Galerie Librex. 
Od 3. do 28. 3.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
KOUZLO KRYSTALU. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jese-
nicka.Výstava v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Do 29. 3.
AMONITI – ozdoby i dravci dávno zaniklých moří. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Od 19. 3.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní pavilon 
AND. Do 31. 12.
DENDROLOGICKÁ ZAJÍMAVOST – WOLLEMIA NOBILIS – nej-
starší žijící fosilie světa. Arboretum Nový Dvůr – skleníky. Do 30. 4.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR V EVROPĚ. Evropská dimenze dendro-
logických sbírek SZM. Výstava v rámci předsednictví ČR v Radě EU. 
Výstavní síň AND. Vernisáž 25. 3. v 15 h.
SLEZSKO V DÍLE ADOLFA ZDRAZILY. Výstava věnována 140. 
výročí narození malíře. Památník P. Bezruče, Ostrožná 35. Do 19. 3.
OPAVA V PROMĚNÁCH ČASU. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Do 19. 4.
MINIVÝSTAVY ZAJÍMAVOSTÍ A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPO-
ZITÁŘŮ – MORMOLYCE – nejbizarnější střevlíkovitý brouk. Výstavní 
budova SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 3.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, rekto-
rat@slu.cz, www.slu.cz
FRANZ GOËSS – 40 LET OD PRAŽSKÉHO JARA. Výstava doku-
mentárních fotografií rakouského reportéra, korespondenta francouz-
ského časopisu Paris Match. Prostory Ústavu cizích jazyků Filozoficko-
-přírodovědecké fakulty, Masarykova 37, 3. poschodí.
  2. 3.  9.00 REALIZACE SEXUÁLNÍ VÝCHOVY V ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE. Pořádá Ústav pedagogických a psycholo-
gických věd Fakulty veřejných politik. Univerzitní 
aula, Na Rybníčku 1.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Ruská knihovna, Olbrichova 25
  3. 3.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruští literární tvůrci 

a jejich knižní díla. Přednáší N. Orkina, tlumočí A. 
Hrabětová. 

17. 3.  16.00  O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruský humor a li-
dová slovesnost. Přednáší N. Orkina, tlumočí A. 
Hrabětová. 

31. 3. 16.00 O RUSKU (NE)JEN RUSKY. Ruská hudební kla-
sika. Přednáší N. Orkina, tlumočí A. Hrabětová. 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU, aula, Na Rybníčku 1
 5. 3. 15.45 OTÁZKY POHLAVNÍ VÝCHOVY Z OBDOBÍ 1. 

REPUBLIKY. Přednáší K. Janiš st. 
12. 3. 15.45 EFEKTIVNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

A SENIORŮ. Přednáší J. Kalnický. 
19. 3. 15.45 ŽENY FILOZOFKY V DĚJINÁCH EVROPY. Před-

náší Z. Kalnická. 
26. 3.  15.45 SYNDROM TÝRANÉHO A ZNEUŽÍVANÉHO 

DÍTĚTE. Přednáší P. Nilius. 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SLEZSKÉ UNIVERZITY
Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, krnov@slu.cz, 
www.vck.slu.cz

FIREMNÍ KURZY A KURZY PRO VEŘEJNOST
10. 3. 14.00 ÚČINNÉ KROKY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ S PORU-

CHAMI CHOVÁNÍ
17. 3. 17.00  MICROSOFT OFFICE EXCEL
23. 3. 17.00  MICROSOFT OFFICE EXCEL
31. 3. 17.00 ZAHÁJENÍ KURZU DAŇOVÁ EVIDENCE
CELODENNÍ KURZY
  3. 3.   8.00 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
  3. 3.   9.00 ŠIKANA NA PRACOVIŠTI
  4. 3.   8.15 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
  6. 3.  8.00 SYNDROM VYHOŘENÍ
  6. 3.  8.15 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SO-

CIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
10. 3.  8.00 OBEC A ROMSKÁ PROBLEMATIKA
14. 3.  8.15 SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU S ČETNÝMI 

SOCIÁLNÍMI HANDICAPY
17. 3.  8.15 PSYCHOLOGICKÉ ZÁKLADY KLÍČOVÝCH KOM-

PETENCÍ
19. 3.  8.00 SEBEPOZNÁNÍ A SEBEZDOKONALOVÁNÍ
20. 3.  8.15 PREVENCE TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ OSOB
21. 3.  8.15 DOMÁCÍ NÁSILÍ
24. 3.  8.00 KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY A LEGISLATIVA 

OCHRANY PŘÍRODY
28. 3.  8.15 METODY ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  6. 3.   OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. 1. kolo soutěže dět-

ských lidových zpěváků. Propozice k soutěži 
na www.scvopava.cz, p. Wenzelová. Přihlášky 
a info: 553 712 821, estetika@svcopava.cz. 

  7. 3., 14. 3., 21. 3.  KURZ SEBEOBRANY. Pro děti od 10 let,
 9.30–11.00  přezůvky a sport. oblečení nutné. Tělocvična 

Krnovská. Info: 553 623 276, p. Kalavský, 
husova.otp@svcopava.cz. 

  8. 3., 15. 3., 29. 3.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
   9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete 
 15.00–17.00 jim přinést i něco na zub. SVČ Husova.
  8. 3. 15.00 POHÁDKOVÝ KARNEVAL SE ZAKLETÝMI 

PRINCEZNAMI. Tanečky, soutěže, hry a zá-
bava pro malé i větší děti v maskách a jejich 
doprovod. KD Na Rybníčku. Předprodej v SVČ 
Jaselská. 

14. 3.  9.00 DIABOLKA 2009 – s podporou MM Opava se 
uskuteční 2. kolo střelecké soutěže pro neor-
ganizované děti od 10 do 16 let ve střelbě 
ze vzduchové pušky, které se koná na střel-
nici SVČ, Husova 17. Nutné se přihlásit 
do 11. 3. Info: p. Kalavský, 553 623 276, 
husova.otp@svcopava.cz.

14. 3.  10.00–12.00 SEMINÁŘ HIP HOP A STREET DANCE 
 13.00–15.00 S ADAMEM (tanečník skupiny Kalypso – 

Krnov, mistr Evropy). Pro mírně pokročilé 
a pokročilé od 12 let. SVČ Jaselská. Info a při-
hlášky: 553 712 821, p. Vajdová. 

21. 3. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT 
S „J” A „K” bylo nebylo..., snad by se vám 
líbilo, projít s námi cestou krátkou s abecedou 
za pohádkou... Zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi. Info: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, p. Montagová. SVČ Jaselská.

21. 3.   9.00 TURNAJ V MINIHÁZENÉ. Víceúčelová hala. 
Info: 776 888 558, p. Vajda. 

28. 3.  15.00 MINIDISKOŠKA. Pro tanečníky 8–10 let. 
Tanec a soutěže o ceny, s sebou přezůvky 
s bílou podrážkou. Předprodej pro malou 
kapacitu sálu od 9. 3. v SVČ Jaselská. SVČ 
Jaselská.

29. 3. 15.00 VÍTÁNÍ JARA. Přehlídka dětských folklor-
ních souborů a cimbálových muzik Opavského 
Slezska. ZŠ Štítina.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, 
loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svcopava.cz, předprodej vstupe-
nek Sluna
  1. 3. 10.00 a 16.00 1 X 7 POHÁDEK. OPAL LD SVČ. Hrubínovy 

veršované pohádky, pro děti od 4 let.
  5. 3., 20. 3., 26. 3.  DO ŽNÍ... DS Siesta LD SVČ. Lyricko-horo-
 19.00 rový příběh se zpěvy a tanci z vesnického 

prostředí.
  7. 3. 17.00 HRÁTKY S ČERTEM. Studentský soubor LD 

SVČ a SZŠ Opava. Pohádková komedie pro 
celou rodinu.
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  8. 3. 10.00 a 16.00 KOUZELNÁ KULIČKA ANEB JAK VOJTA 
K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL. Kejklířské divadlo 
České Budějovice. Inscenace navazuje na tra-
dici jarmarečních divadelníků a kejklířů, pro 
děti od 5 let.

  9. 3. 19.00 DON QUIJOTE Z DOUDLEB. Kejklířské diva-
dlo České Budějovice. Komedie o hrdinném 
umírání slovutného Dona Quijota. Pro mládež 
a dospělé, předprodej Sluna.

13. 3.  9.00 DĚTSKÁ SCÉNA 2009. Okresní kolo soutěže 
dětských recitátorů. Finále od 16 h.

15. 3. 10.00 a 16.00 POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE. LHS Broučci LD 
SVČ. Klasická loutková pohádka, pro děti od 4 
let.

22. 3. 10.00 a 16.00 ČERVENÁ KARKULKA ANEBO TANEČNICE. 
Teatr ludem Ostrava. Co se stane, když se 
z chlupatého a kousavého svetru stane hla-
dový vlk? Pro děti od 3 do 8 let.

27. 3. – 29. 3.  OPAVSKÁ ROLNIČKA. Regionální přehlídka 
amatérských loutkářských souborů. Program 
bude upřesněn.

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, Opava, tel., fax: 553 714 257, info@konzervator.cz, 
www.konzervator.cz
19. 3. 18.00 VARHANNÍ KONCERT. Reprezentační koncert 

k 10. výročí založení školy, účinkují studenti var-
hanního oddělení školy. Městský dům kultury Petra 
Bezruče.

24. 3. 18.00 KONCERT STUDENTŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚ-
LENÍ. Účinkují studenti klavírního oddělení školy. 
Koncertní aula Církevní konzervatoře.

27. 3.  MÁME RÁDI BAROKO. CKO ve spolupráci se 
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku pořádají 2. ročník 
nesoutěžní koncertní přehlídky zaměřené na inter-
pretaci staré hudby pro klávesové nástroje. Při-
hlášky: zus.haj@volny.cz. Ve 13 h. koncert stu-
dentů CKO na téma interpretace barokní hudby. 
Koncertní aula Církevní konzervatoře.

31. 3. 18.00 KONCERT K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY. 
Reprezentační koncert, vystoupí: smíšený 
pěvecký sbor Laudate Dominum, sólisté klavír-
ního a pěveckého oddělení CKO a další. Minorit-
ský klášter.

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – bar 
vinárny, Sluna.
12. 3.  20.00 BORIS URBÁNEK A MICHAL ŽÁČEK – SEXTET 

OSTRAVA
25. 3.  20.00 KYTAROVÝ MÁG ROMAN POKORNÝ TRIO
OLDIES DISKOTÉKY – každý páteční večer

CAFÉ EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, www.cafe-evzen.cz
  7. 3.  NABOO – hudební večírek s největšími hity
12. 3. 19.00 RENÉ – promítání cenami ověnčeného dokumentu 

H. Třeštíkové
14. 3.  EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví…
19. 3.  ZVA BAND – skvělá slovenská bluesová kapela
23. 3.–26. 3.  MÓDNÍ PŘEHLÍDKY ateliéru S. Skřivánkové
JAZZÍČEK DO OUŠKA – každou středu v podání M. Vilče – piano, M. 
Kubáče – sax, T. Fajkuse – bass a jejich hostů

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
  3. 3., 17. 3.,   18.00 ZDOKONALUJEME SE V ANGLIČTINĚ. 
  24. 3.  CASD, Olomoucká 51. 
  6. 3. 17.00 O POCITY JDE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ – 

přednáška, L. Švihálek, autor knihy Důvěřuj 
životu

19. 3.  10.00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – L. Švi-
hálek, B. Hyvnarová

20. 3.  17.00 VEČERY NAD BIBLÍ – J. Kavka
31. 3. 17.30 CVIČENÍM KE ZDRAVÍ – přednáší R. Bar-

toška, trenér mládeže 
STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
25. 3.  18.00 ANTIKA A KŘESŤANSTVÍ. Konkurence, 

nebo symbióza? Přednáší J. Pavlán.
KLUB PATHFINDER, ODDÍL 118 OPAVA (přijít může kdokoliv ve 
věku 6–25 let)
  5. 3.  16.00 MĚSTSKÝ MINIORIENŤÁK – JAK TO 

ZVLÁDNEŠ?

19. 3.  16.00 KULIČKIÁDA – jarní soutěž o ceny. Přineste 
alespoň pět kuliček. 

26. 3. 16.00 DO AFRIKY A NAZPÁTEK – povídání, hry, 
soutěže, příprava na Velikonoční sbírku.

27. 3. – 29. 3.   PŘEŽITÍ – společná víkendovka. Info: 
603 968 860. 

  2. 3., 16. 3., 23. 3.   VELIKONOČNÍ DÍLNY – 2. 3. batika, 
 15.00–17.00 16. 3. zdobení květináčů, 23. 3. výroba píšťa-

lek.
ADRA KLUB – chcete se připojit? Info schůzka 4. 3. v 16 h. v klu-
bovně Na Rybníčku 60. Vyhodnocení výtvarné soutěže „Na jedné pla-
netě se zvířátky” 30. 3. na Velikonočních trzích na Horním náměstí. 
Můžete navštívit stánek na Horním náměstí, kde se dozvíte něco 
o projektech ADRA a v rámci Velikonoční sbírky zde budou od 30. 3. 
do 3. 4. aktivity pro děti.

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 pátek, sobota 
– mini disco klub. Rezervace míst: 773 615 324, duhovykocour@ho-
los.cz.
  4. 3.  18.30 TĚLO JAKO ZAHRADA – přednáška pro ženy 

a dívky, přednáší R. Adamcová 
11. 3.  18.00 INDIGOVÉ DĚTI A DETOXIKACE – přednáší H. 

a Z. Nesvadbovi 
14. 3.  9.00 JAK SE ČISTÍ TĚLO – přednáší J. a Z. Nesvad-

bovi 
TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, Opava, tel.: 603 284 737, 
tvorivadilna@holos.cz
 6. 3. 18.00  TRIČKOVÁNÍ. Různé techniky – šablonování, tisk 

z folie, razítka.
13. 3. 18.00 KORÁLKOVÁNÍ. Výroba náhrdelníků pomocí 

korálků a uzlíků – tzv. motanice. 
21. 3.   TVOŘIVÁ SOBOTA. Malování na sklo 
 10.00–15.00 a porcelán, malování na hedvábí (technika 

ŠIBORI).

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
p. Starečková, tel.: 776 764 455, andelskestudio.opava@seznam.cz, 
rezervace telefonicky nebo e-mailem
  3. 3. 17.30 MANDALA ŽIVOTA – VNITŘNÍ ŽENA – malo-

vání mandaly spojené s meditací a čtením posel-
ství od andělů

  4. 3.  9.00 MANDALA ŽIVOTA – VNITŘNÍ ŽENA
10. 3. 17.30 MEDITACE měsíčního a slunečního svitu
13. 3. 17.30 SEZNAMTE SE PROSÍM – akce pro všechny, kdo 

si rádi hrají
17. 3. 17.30 STROM ŽIVOTA – poskládejte si mozaiku svých 

splněných snů + meditace
23. 3.–27. 3.  VÝSTAVA ENERGETICKÝCH OBRÁZKŮ 
 16.30–18.00 – oficiální zahájení výstavy 24. 3. v 17–17.30 h.
24. 3. 17.30 ATLANTIDA – přednáška spojená s meditací
28. 3.  VNITŘNÍ DÍTĚ JDE DO BOJE 
 9.00–17.00 – seminář

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
13. 3. 16.00 JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA. Předprodej v sídle orga-

nizace od 2. 3. (Po, Út, St: 8–12 h.). KD Vávro-
vice.

26. 3.–27. 3.  VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Výrobky jsou 
 10.00–17.00 prodejné. Klubovna SZdP, Liptovská 21.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masaryko-
va@optys.cz
11. 3. 10.00–17.00 DEKORACE ZDOBENÉ UBROUSKOVOU 

TECHNIKOU. Předváděcí akce na 
prodejně.

19. 3. 15.30–17.30 OZDOBA BAVLNĚNÉHO POLŠTÁŘE A BA-
VLNĚNÉ TAŠKY pomocí ubrouskové tech-
niky. Kurz.

23. 3.–27. 3.    OTEVŘENÉ PRACOVNÍ DÍLNY PRO 
 9.00–12.00 ŠKOLNÍ KOLEKTIVY. Děti si vyrobí veli-

konoční slepičku pomocí polystyrenového 
srdíčka, plsti a barviček. Info: 606 577 136. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
10. 3. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna pro 

kojící matky
11. 3. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
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ZÁPIS OD 2. 3. – plavání pro děti od 6 týdnů do 4 let, cvičení pro 
děti od 3 měsíců do 4 let, nutná rezervace.
ODPOLEDNE V MC – 10., 12., 13. 3. od 15 do 18 h.

KURZY
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL. 20. a 21. 3. v 19.30 h. 
Jarní plesy taneční školy. Úžasná živá hudba, jedinečný program, 
skvělé menu a další. Hotel Belaria (Hradec nad Moravicí). Vstupenky: 
recepce hotelu Koruna, mirek.spacil@post.cz, tel.: 603 527 133. Kaž-
dou neděli „taneční polepšovna” v Raketě. Veřejná tančírna TŠ Vítr, 
info: 603 527 133.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a plavání, před-
nášky, nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 24. 3., 15.30–18 h.
GRAVIDJOGA. MC Oasa, Válečkova 16. 2. 3., 4. 3. v 17.45 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. Tel.: 
723 391 163. MC Oasa, Válečkova 16. 4. 3. v 15.45 h.
SAHADŽA JÓGA, Lepařova 3 (škola pro zrakově postižené), 
www.nirmala.cz. Úvodní programy každé Út od 10. 3. od 19 do 
20.30 h.
KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM OPAVA, 
Husova 17, tel.: 553 624 453, dvpp@op.kvic.cz pořádá kurzy pro 
veřejnost: 10. 3. ve 14 h. Vosková batika, 16. 3. ve 13 h. Psychomo-
torické hry a cvičení – větrné hrátky, 31. 3. v 8.30 h. Country tance.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  4. 3. 16.00 JAK PROBÍHAJÍ ŽIVOTNÍ ETAPY V ŽIVOTĚ 

ČLOVĚKA – přednáší p. Grossmanová, zve ANIMA 
VIVA o. s. Klub rodičů. Kavárna ANIMKA, Liptov-
ská 21.

  4. 3.  ASERTIVITA VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 14.30–18.30 – seminář určen pro pracovníky ve zdravotnictví, 

sociálních službách a pro pomáhající profese. Info: 
603 810 631, www.vzdelavani-mk.cz. Minoritský 
klášter, malý sál.

  5. 3. 18.30 NADPŘIROZENÁ LÁSKA A UZDRAVENÍ – 
Sugesce, nebo skutečnost? Přednáška, pořádá 
křesťanské Centrum Cesarea, tel. 777 821 514, 
cesarea@cesarea.cz. Knihovna Petra Bezruče.

  6. 3. 18.00 KARIÉRA, PRÁCE, POSLÁNÍ – astrologická před-
náška I. Sýkorové pro ženy. Malý sál minoritského 
kláštera.

  9. 3., 30. 3.  LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ 
 17.00 BRUNA GRÖNINGA. Mendelovo gymná-

zium, Komenského 5 (vstup přes dvůr vpravo). 
Noví zájemci se přihlásí na tel.: 732 518 025, 
553 734 117. Pořádá Kruh přátel Bruno Gröninga, 
Společenství Opava.

12. 3. 16.30 PŘÍRODA NOVÉHO ZÉLANDU ve fotografiích B. 
Pustky. Učebna ekologické výchovy Natury Opava, 
Masarykova 39, 1. poschodí.

12. 3.   LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog 
 8.00–15.00 E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékař-

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

14. 3.–15. 3.  ZAHRADA TVÉ DUŠE. Niterný prožitkový semi-
nář pro ženy. Info: www.ivankasykorova.wz.cz, 
777 283 342.

24. 3. 17.00 HUBNUTÍ – co vše nás může dovést ke 
zdravé tělesné váze. Přednáší J. Mažguta, info: 
724 888 139, www.jmazgut.cz. Minoritský klášter, 
malý sál.

26. 3. 16.30 VÍTÁNÍ JARA – beseda, představení Dendrolo-
gické stezky v prstenci městských parků na foto-
grafiích v učebně s následnou vycházkou do parku 
(podle počasí). Učebna ekologické výchovy Natury 
Opava, Masarykova 39, 1. poschodí.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
11. 3.  17.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ V. 

KÁLIKA. Koncertní sál školy, Nádražní okruh 11.
14. 3. 14.30 ŠOHAJI – DECHOVKA. Kino Mír. Pořádá ag. 

MAZEL-M. Masařík. 
17. 3. 19.00 O. HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS s no-

vým pořadem „Zavřete oči přicházíme”. Kino Mír.
18. 3. 16.00 ČLENSKÁ SCHŮZE OPAVSKÉHO ODBORU 

MATICE SLEZSKÉ. Aula Církevní konzervatoře 
v Opavě, Beethovenova 1. 

21. 3.  NEJMILEJŠÍ KONCERT 2009. Regionální kolo 
 10.00–16.00 soutěže MSK pro děti. V doprovodném programu 

vystoupí rocková skupina Nevím z Pustějova. 
KD Vítkov. Pořádá Dětský domov Melč. Přihlášky 
a info: reditelka@dd-melc.cz. 

26. 3.  18.30 KONCERT KE DNI UČITELŮ. Účinkují: K. Vov-
ková – soprán, A. Vovk – tenor, K. Kostera – bary-
ton, L. Poledna – klavírní doprovod, dětský sbor 

Vrchňáček, Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Pěvecký 
sbor Stěbořice, Chrámový sbor Opava. Pořádá 
Umělecká agentura Karel Kostera. Sněmovní sál 
minoritského kláštera.

27. 3.  LOUTKOVÉ DIVADLO V OC SILESIA. Loutkové 
představení pro nejmenší diváky, info: www.ocsile-
sia.cz.

29. 3.  JARNÍ FASHION SHOW ve stylu Rock&Pop. OC 
Silesia. Info: www.ocsilesia.cz.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, 
info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz
  2., 3., 4., 5. 3. 16.00 3. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extra-

liga
  5. 3. 18.00 BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO ŽENY 

K MDŽ, kde i 9 = strike
  9., 10., 11., 12. 3. 16.00 4. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extra-

liga
12. 3. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
16., 17., 18., 19. 3. 16.00 5. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extra-

liga
19. 3. 16.45 JOSEFOVSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI. 

Přihlášky do 16. 3.
19. 3. 18.00 AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
23., 24., 25., 26. 3. 16.00 6. KOLO MBS – 1., 2., 3. liga, extra-

liga
30., 31. 3. 16.00 7. KOLO MBS – 1., 2. liga
  7., 14., 21., 28. 3. 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA

SPORTTOUR 2009
Bodovaný celoroční seriál 27 soutěží v různých sportech. Přihlášky 
možné na každé dílčí akci v rozsahu: plný zápis/6 soutěží/1 soutěž. 
Více na www.sporttour.org, tel.: 724 293 910.
  7. 3.  8.05 SPORTTOUR – STOLNÍ TENIS – dvouhra (5. 

soutěž). Herna Slezanu, B. Němcové 20.
14. 3.  SPORTTOUR – RYCHLOBRUSLENÍ – bruslení na 

ledě (6. soutěž). Upřesnění místa a doby prezen-
tace na www.sporttour.org.

28. 3.  8.05 SPORTTOUR – BADMINTON – dvouhra (7. sou-
těž). Prezentace muži do 8.05 h., ženy do 10.05 h. 
ZŠ Otická, tělocvična.

STUDIO TANYTANY
Sadová 46 (vedle Selika), Opava, tel.: 604 214 103, E. Grambalová, 
www.tanytany.cz
  2. 3. 16.00 KURZ PILATES
  3. 3.  KANKÁN – zahájení kurzu
  6. 3. 16.30–18.30 ORIENTÁLNÍ TANEC SE SVÍČKAMI – work-

shop
  6. 3. 18.30–20.30 DRUM SOLO (břišní tanec s akcenty) – work-

shop
13. 3. 17.00–19.00 ŠAMANSKÝ TANEC ČTYŘ ŽIVLŮ
14. 3.  9.00–19.00 KONSTELACE – zážitkový seminář systema-

tických konstelací (info: 603 413 905)
MOŘE A TANEC – 26. 6. – 5. 7. tanečně relaxační dovolená v Itálii. 
Platby záloh do konce března.

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  7. 3.  9.00 MISS AEROBIK TOUR – cvičení a soutěž pro 

širokou veřejnost. Sportovní hala ZŠ Mařád-
kova.

  7. 3. a 8. 3.  CHCETE SE NAUČIT FLAMENCO? 
 10.00–13.00 – seminář, základy tohoto tance, pro širokou 

veřejnost.
20. 3. 18.30–19.45 NAUČTE SE POWER YOGU – technika pozic, 

správné dýchání, na závěr relaxace. Lektorka 
V. Macošková.

21. 3. 15.00 VÍTÁNÍ JARA – SPINNING s Mirkem a Han-
kou, 250 minut jízdy.

27. 3. – 29. 3.  RELAXAČNÍ NIKE VÍKEND na Malé 
Morávce. Program: power yoga, pilates, flexi-
-bar, cvičení ve vodě, masáže...

SPORTOVNÍ AKCE
HERNA SQUASH, BADMINTON A CVIČENÍ, Příčná 10, tel.: 
774 854 445, vjaglarz@seznam.cz, www.msport.cz. 2 squashové 
kurty, badmintonový sál, stolní tenis, kondiční cvičení, břišní a netra-
diční tance, půjčovna kolečkových bruslí, posezení a bar pro cca 30 
osob, otevřeno denně 10–22 h. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, naše jarní křížovka se pokouší parodo-
vat snad neznámější českou pranostiku, týkající se tepla 
v jarních měsících. Berte to jen jako vtip a rozhodně ne 
jako radu do života. Březnové sudoku nás zavede do his-
torie Opavska. Tři vylosovaní výherci od nás získají zcela 
novou publikaci „Arnošt Rychlý a jeho bezručovské inspi-
race”, jejíž křest proběhl na konci února. Pokud tedy 
máte zájem o tuto publikaci, postačí, když nám zašlete 
správné znění tajenky křížovky do 13. března. Tajenku 
posílejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mai-
lem: hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete ode-
vzdat i na podatelně magistrátu.

Text k únorové křížovce: Pranostika: březen – 1. ta-
jenka, duben – 2. tajenka, máj – 3. tajenka.

Text k sudoku s tajenkou: Na severozápadním okraji 
Opavy se nalézají… (tajenka), důvěrně známé Opavá-
kům všech generací. Bližší charakteristikou bychom pří-
liš napověděli, a tak jen připomínáme, že byly založeny 
roku 1797 na popud tehdejšího opavského purkmistra J. 
J. Schösslera. 

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Jedenáctipísmennou tajenku na 
podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2, … 
9 dosadíme písmena: D, K, M, T, S, É, Y, Ě, A. Tajenka 
na dvou úhlopříčných úsecích se čte postupně odleva 
nahoru (1. delší část) a odleva dolů (2. kratší část).

Správné znění tajenky únorové křížovky zní: Jan Boche-
nek; František Myslivec. Tašku s překvapením si v re-
dakci Hlásky mohou vyzvednout tito výherci: Miloslav 
Stupeň, Opava 1; Eva Vávrová, Opava 5; Lubomír Tro-
jek, Opava 1. Řešení únorového sudoku s tajenkou je: 
48296 71357 = Josef David.

4 2 5

1 9

3 2 4 7

7 1 3

4 6 3 9 2

1

5 7 8

2 7

5 3 1 9

Křížovka, sudoku
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SPORT

Nejúspěšnějším sportovcem 
roku 2008 v anketě Okres-

ního svazu ČSTV v Opavě se 
stal atlet Jakub Holuša. Mla-
dík, který je mistrem republiky 
v běhu na 800 metrů a zúčast-
nil se olympiády v Pekingu, 
zvítězil v kategorii jednotliv-
ců s výrazným náskokem 190 
bodů.

Slavnostní předávání cen ve Slez-
ském divadle proběhlo na konci února 
a mělo spád a švih. Večer moderovala 
bývalá evropská miss Monika Žídková 
a zúčastnila se jej řada významných 
hostů z oblasti sportu i veřejné sféry.

Nejlepší zdravotně postiženou spor-
tovkyní byla vyhlášena česká atletická 
reprezentantka a paraolympionička 
Nela Zabloudilová. Trenérskou osob-
ností byl zvolen hokejový kouč Kamil 
Konečný a tyčkař Jan Kudlička, desátý 
z olympiády z Pekingu, získal cenu pro 
nejlepšího sportovce – olympionika. 

Největší smích ve velmi slušně zaplně-
ném hledišti provázelo vyhlášení kate-
gorie juniorů. Pro cenu za první místo 
si totiž nepřišli mladí kanoisté, juni-
orští mistři světa Jonáš Kašpar a Ma-
rek Šindler, ale jejich otcové. Stříbro 
a bronz letos patřilo atletům Sokola 
Opava. Několikanásobné juniorské 

mistryni republiky, sedmibojařce Lucii 
Ondraschkové, a juniorskému mistrovi 
republiky v běhu na 400 metrů Petru 
Vaňkovi.

V kategorii družstev zvítězili o prsa 
basketbalisté BK Opava nad volejba-
listy. Třetí příčka patří atletům Sokola, 
čtvrté místo stolním tenistům z Mok-
rých Lazců a páté hokejovým dorosten-
cům. Kategorie jednotlivců byla pestrou 
přehlídkou mnohdy zcela různorodých 
sportů a disciplín. Za zlatým Jakubem 
Holušou následovala několikanásobná 
mistryně Evropy v taekwondu Lucie 
Zedková a mistr světa v travním lyžo-
vání Jan Gardavský.

inzerce
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Nejúspěšnějším sportovcem roku

se stal Jakub Holuša

Na fotografii ocenění sportovci 
v kategorii jednotlivců.
Zleva: Milan Barteska, fotba-
lista SFC Opava (8. místo), Petr 
Czudek, basketbalista BK Opa-
va (5. místo), Zdeněk Gróman, 
motokáry, (vítěz nejprestiž-
nějšího světového závodu 
Marguti cup Parma, 4. místo), 
Filip Hadač, orientační běh 
(mistr ČR v nočním orientačním 
běhu, 9. místo), Jan Gardavský, 
travní lyžování (3. místo), Lucie 
Zedková, taekwondo (2. místo), 
Jakub Holuša, atletika (1. 
místo), Jakub Rybníček, volej-
bal VK Opava (10. místo), Jan 
Miketa, vodní lyžování (mistr 
ČR, 8. místo).


