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Mezinárodní festival duchovní 
hudby
Opava a Opavsko bude hostit v říjnu 9. ročník 
Mezinárodního festivalu duchovní hudby. Festival 
připravil známý sbormistr Karel Kostera.
 strana 15

Evakuační centrum nabízí zázemí 
při pohromách
Evakuační centrum v magistrátním areálu na 
Krnovské nabídne zázemí pro lidi postižené pří-
rodními pohromami.
 strana 5

Výtečný tanečník pozvedá opavský 
balet
Martin Tomsa má za sebou deset let působení 
v Národním divadle. Nyní vede baletní soubor při 
opavské opeře.
 strany 12 a 13

Ohlédnutí za zvířecím festivalem
Letošní Bezručova Opava byla věnována zvířecí 
říši. Mezi její největší taháky patřila výstava Zvě-
rosnubnost.
 strana 10

Jak si vedou opavské školy
Nabízíme vám výsledky srovnávacího průzkumu 
opavských základních škol. Foto je z letošního 
vítání prvňáčků.
 strany 8 a 9

Zdravotně postižení soutěžili 
v Kylešovicích
Více než sto dvacet zdravotně postižených závod-
níků se utkalo na 29. ročníku soutěže Něco pro 
zdraví. Na fotografii vítězné družstvo z Opavy.
 strana 7
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Na konci září otevřelo město nové evakuační centrum. 
Centrum bylo zřízeno ve velkém úředním kampusu na 
Krnovské ulici. Bude sloužit jako záchranná kotva pro 
ty, které postihne přírodní katastrofa, jako byly napří-
klad nedávné povodně na sousedním Novojičínsku. 
Z prostor, které dříve sloužily jen jako sklad materiálu, 
se stalo středisko, které poskytne ohroženým lidem 
okamžité zázemí. Děkuji všem, kteří se na zřízení cen-
tra podíleli a pomáhali při jeho vzniku. 

Na začátek října naplánovalo město vybudování 
nových ostrůvků pro přecházení a rozšíření sítě cyk-
listických pruhů. Tentokrát se zaměřilo na frekvento-
vanou ulici Ratibořskou, kde jsou bezpečnostní prvky 
velmi potřebné. Jejich přínos bude citelný už příští rok, 
kdy bude zprovozněna první část severního obchvatu 
města – spojka S1.

V září dostali zastupitelé zprávu školského odboru 
o hodnocení opavských základních škol. Zpráva obsa-
hovala výsledky standardních vzdělávacích testů či 
úspěchy škol. Zástupcům města ale navíc obsáhle zpro-
středkovala osobní názory rodičů, učitelů a žáků na 
fungování škol či jejich atmosféru. Je dobré srovnávat 
tvrdá statistická data s kvalitativními názory těch, které 
se školní prostředí bezprostředně dotýká. Takový sou-
hrn poskytuje lepší obraz, než jaký mohou poskytnout 
jen testy samotné. Více zohledňuje jedinečnost každé 
školy a přihlíží k tomu, jaké zázemí nabízí dětem. 

Po pravidelné přestávce se na Opavsko vrací Meziná-
rodní festival duchovní hudby. Festival je těsně spjat 
s dirigentem a sbormistrem Karlem Kosterou, držite-
lem Ceny Petra Bezruče, který s neúnavným nasazením 
tyto akce připravuje. Festivalové koncerty rozezní zdejší 
chrámy a kostely a návštěvníkům se představí prosla-
vené soubory i dětské sbory. Dovolte, abych vás jmé-
nem města na IX. festivalový ročník pozval.

Rád bych jménem města poblahopřál fotografovi Jin-
dřichu Štreitovi a historikovi Mečislavu Borákovi, kteří 
působí na Slezské univerzitě. Oba byli na návrh umě-
leckých a vědeckých rad vysokých škol jmenováni pre-
zidentem republiky Václavem Klausem profesory. Jin-
dřich Štreit je velkou osobností české fotografie a jsem 
rád, že je to právě on, kdo dosáhl takovýchto akade-
mických mezí. Historik Mečislav Borák je známý i mezi 
laickou veřejností tím, jakým způsobem odkrývá minu-

lost, kterou se totalitní režim 
pokoušel navždy umlčet.

Na závěr bych chtěl popřát 
opavským basketbalistům, 
aby se jim podařil vstup do 
nové sportovní sezony. Tu 
minulou sezonu odehráli se 
ctí a diváci se mohli těšit na 
výkony spojené s vysokým 
nasazením.

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

Velká retrospektivní výstava 
Ireny Stanislavové
Opavská výtvarnice Irena Stanislavová nabídne 
velké ohlédnutí za více než třemi desetiletími své 
tvorby. Výstavu provází řada doprovodných akcí. 
Foto: archiv Ireny Stanislavové strana 14
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AKTUALITY

V loňském roce mohli návštěv-
ní Noci otevřených dveří na 

Hlásce zhlédnout, jaká tajem-
ství skrývá opavská Hláska, když 
se setmí. Skupinky lidí provedly 
podzemím i věží osobnosti opav-
ské historie. Také letos vás opav-
ská radnice zve na neobvyklou 
večerní a noční prohlídku histo-
rické budovy, a to v den, kdy si 
Opava připomene 91. výročí zalo-
žení Československa. 

Po velkém úspěchu předešlých dvou 
ročníků pro vás město připravilo jako 
doprovodný program ke státnímu svátku 
Dne vzniku samostatného českosloven-
ského státu další netradiční Noc otevře-
ných dveří na Hlásce. „Pracovníci magis-
trátu návštěvníky provedou úřednickou 

historií aneb Historií úředního šimla,” 
říká vedoucí Městského informačního 
centra Eva Balarinová. „Přijďte si tedy 
ve středu 28. října prohlédnout budovu 
Hlásky nebo Opavu z výšky radniční 
věže v neobvyklou večerní nebo noční 
hodinu,” zve Eva Balarinová. 

Vstupy na Hlásku budou probíhat po 
skupinkách s omezeným počtem účast-
níků. V Městském informačním cen-
tru získají zájemci od pondělí 26. října 
od 16 hodin zdarma časové vstupenky 
na jednotlivé vstupy. Každý zájemce 
si bude moci vyzvednout maximálně 
4 kusy vstupenek! Rezervace pře-
dem není možná. Prohlídky začnou 
v 17 hodin, probíhat budou každou půl 
hodinu a poslední prohlídka proběhne 
ve 22 hodin. 

Zároveň srdečně zveme všechny Opa-
vany ke vzpomínkovému setkání u příleži-
tosti 91. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, které se bude konat 
28. října v 10 hodin u Pamětní desky T. G. 
Masaryka, umístěné na budově Slezské 
univerzity na Masarykově třídě. 

V tento významný den také můžete 
navštívit i prostory opevnění v Opavě-
-Milostovicích, kde ve 12 hodin zhléd-
nete pochod historických jednotek obcí, 
ve 13 hodin slavnostní nástup a od 
13.30 hodin proběhne ukázka obrany 
opevnění. Pěchotním srubem OP – S-
25 u trigonometru vás provedou dobově 
odění průvodci a budete moci zhlédnout 
i výstavu dobové výstroje a zúčastněné 
techniky. Akci pořádá Klub vojenské his-
torie Opava. 

Uchazeči o granty, začněte se 
hlásit. Opavská radnice vyhla-
šuje grantové okruhy, do kterých se 
mohou hlásit uchazeči o sportovní 
a kulturní příspěvky. Žádosti o fi-
nanční podporu se budou přijímat 
do 20. listopadu. Potřebné formu-
láře žádostí a komplexní informace 
najdete od 21. září na městském 
webu (www.opava-city.cz). Žadatelé 
o sportovní granty se mohou hlásit 
do těchto okruhů: pravidelná spor-
tovní činnost zaměřená především 
na děti a mládež, sportovní akce 
včetně náborových a veřejných akcí. 
Žadatelé o kulturní granty mají tyto 
okruhy: soustavná kulturní činnost, 
podpora kulturních akcí ve městě, 
ediční činnost. 
Návštěvní hodiny hřbitova o Du-
šičkách. V říjnu je Městský hřbitov 
běžně veřejně přístupný od 7 do 19 
hodin, v listopadu od 8 do 18 hodin. 
V období Dušiček dojde k rozší-
ření provozních hodin hřbitova, a to 

takto: 28. října – 2. listopadu bude 
hřbitov otevřen od 7 do 22 hodin. 
Od 3. listopadu bude pokračovat 
běžná provozní doba. 
MHD v době Dušiček. Ve dnech 
31. října, 1. a 2. listopadu bude jez-
dit MHD na Městský hřbitov dle plat-
ného jízdního řádu. MDPO, a.s. bude 
připraven vypravit dle potřeby další 
posilové spoje. Připomínáme ces-
tujícím chystajícím se v době Duši-
ček a v den Památky zesnulých vyu-
žít služeb MHD, že mohou v MHD 
zdarma přepravovat jeden věnec 
nebo smuteční kytici.
Projekt Otvíráme bránu jazyků 
pokročil. Během prázdnin byla na 
ZŠ Boženy Němcové vybudována 
multimediální jazyková učebna. Uči-
telé a žáci mohou mezi sebou komu-
nikovat ve dvojicích i skupinkách 
tak, že nejsou rušeni žádnými okol-
ními vlivy, procvičovat jazyk s vyu-
žitím počítačů, vytvářet prezentace, 
natáčet se při výuce, zpracovávat 

získané materiály nebo také sledo-
vat výukové filmy. Učebna v hod-
notě téměř milionu korun byla poří-
zena z prostředků Evropské unie 
a statutárního města Opavy. Je při-
pravena k využití pro žáky školy 
a zároveň pro téměř stovku učitelů, 
kteří od září začnou navštěvovat 
kurzy angličtiny.

V Opavě je nová mikroškolka. 
V městských prostorách na Jateční 
ulici byla otevřena nová mikroškolka 
Kačka. Nové prostory vznikly pro 
realizaci projektu, který nese název: 
Podpora matek po mateřské dovo-
lené a je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. Kromě hlí-
dání dětí nabízí školka další aktivity 
a připravuje otevření bazénu spoje-
ného s kurzy plavání pro kojence.
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Opava oslaví výročí založení republiky pietním aktem,
nocí otevřených dveří a vojenskými ukázkami

Opavská radnice připravila ně-
kolik stavebních úprav, kte-

ré mají zlepšit bezpečnost chodců 
a cyklistů na Ratibořské ulici. Sta-
vební práce se rozjedou hned na 
začátku října.

Pro větší bezpečnost chodců město vybu-
duje tři nové ochranné ostrůvky na pře-
chodech pro chodce. Přechody budou 
zároveň nasvětleny speciálními světly 
typu Zebra, takže přecházející budou lépe 
vidět za šera či v noci. 

Pokračovat budou další práce na vybudo-
vání cyklistických pruhů, které v Opavě 

vznikají, aby lépe od sebe oddělily cyklis-
tický a automobilový provoz. „Provedeme 
nové svislé a vodorovné dopravní zna-
čení v úseku od křižovatky ulice Vrchní až 
k točně trolejbusů, jehož součástí je i vy-
značení samostatných pruhů pro cyklisty 
v obou směrech,” uvedla vedoucí inves-
tičního odboru Jana Onderková.

Stavební práce pochopitelně ovlivní sou-
časný provoz na Ratibořské. Úpravy je 
však nutné udělat co nejdřív, neboť na 
jaře roku 2010 začne provoz na nové 
spojce S1 mezi Kateřinkami a Ostrojem. 
„Vzhledem ke skutečnosti, že se tímto 
krokem město snaží zajistit větší bez-

pečnost chodců a cyklistů pohybujících 
se na této frekventované silnici, žádáme 
všechny účastníky silničního provozu 
o shovívavost a trpělivost při projíždění 
tímto úsekem,” obrátila se na všechny, 
kterých se úpravy dotknou, vedoucí Jana 
Onderková.

Omezení dopravy by měla být pouze čás-
tečná, a to především během samotných 
prací. Úpravy začnou 5. října a podle 
předpokladu by měly trvat 40 kalendář-
ních dnů. To znamená, že od poloviny lis-
topadu by už mohla být silnice zabezpe-
čena a upravena. Zhotovitelem stavby je 
společnost Strabag a. s.

Radnice chce zlepšit bezpečnost provozu na Ratibořské
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Město otevřelo unikátní eva-
kuační centrum, které může 

v případě mnoha hromadných 
pohrom okamžitě sloužit jako 
zázemí pro desítky až stovky 
lidí. Ti zde najdou lůžka, toale-
ty, umývárny a prvotní základ-
ní výbavu. 

Evakuační centrum je v magistrátním 
areálu na Krnovské ulici a je určeno 
lidem ohroženým či postiženým přírod-
ními katastrofami, například povod-
němi, či jinými krizovými událostmi. 
V kritické situaci nabídne bezpečné 
zázemí občanům města i lidem z regi-
onu. Důraz je kladen na kvalitní zdra-
votnické, hygienické a sociální zázemí. 
Jedná se ojedinělý projekt v rámci celé 
České republiky.

Pro evakuované občany jsou zde 
k dispozici lůžka, náhradní oblečení, 
kuchyňka, záchody či herna pro děti. 
Připravena je místnost pro lékaře, slou-
žící jako ošetřovna. Součástí budovy 
je také jídelna, užívaná pro vydávání 
obědů zaměstnancům magistrátu, která 

v případě potřeby poslouží ke stravování 
evakuovaných. 

Hlavní budova, která dříve sloužila jako 
sklad materiálu, může ihned přijmout 
až sedm desítek postižených. V případě 
vyššího počtu evakuovaných je možné 
rozšířit kapacitu zázemí díky dostateč-
ným materiálním zásobám až na tři sta 
míst, a to včetně varianty postavení sta-
nového tábora. Vše je připraveno tak, 
aby v případě krizové situace začalo 
centrum okamžitě pracovat. „Naším 
dlouhodobým cílem je, abychom doká-
zali poskytnout pomoc až šesti stov-

kám lidí,” uvedl vedoucí odboru kancelář 
tajemníka Vladimír Tancík. Připravenost 
centra ocenili jeho kolegové na Novoji-
čínsku, kde se letos potýkali se zabez-
pečením lidí po katastrofálních povod-
ních. Na vybudování centra se přímo 
podílela řada úředníků, oddělení hava-
rijního a krizového řízení v čele s Pře-
myslem Kubesou, kylešovičtí dobrovolní 
hasiči či firma Van der Vlist Internatio-
nal. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
zástupci policie, hasičů, armády, rektor 
Slezské univerzity Rudolf Žáček a před-
stavitelé polského partnerského města 
Ratiboř.

Město slavnostně otevřelo evakuační centrum

Zelené plochy opavského hřbi-
tova se s příchodem podzimu 

začínají rozšiřovat. Město totiž 
zahájilo úpravy, které nachystalo 
v rámci projektu Rozšíření zeleně 
na Městském hřbitově v Opavě.

Cílem úprav je zlepšit stav některých 
nevyhovujících veřejných prostranství na 
hřbitově. Projekt se soustředí na severo-
východní část areálu hřbitova. „V rámci 

projektu budou provedeny zahradně kra-
jinářské úpravy zahrnující kácení stá-
vajících ovocných a náletových dřevin, 
výsadbu nových kvalitních dřevin a za-
ložení parkového trávníku,” uvedla Hana 
Heinzová z oddělení rozvoje města.

Změny v areálu budou pro návštěvníky 
výrazné. „Po realizaci se více než troj-
násobně zvýší počet vzrostlých stromů 
a zlepší se i kvalita veřejné zeleně. 

Místo bude využito jako parková část 
Městského hřbitova a zároveň bude tvo-
řit i rezervu pro jeho možné budoucí 
rozšíření,” uvedla Martina Heisigová 
z téhož oddělení.

Náklady na projekt přesáhnou částku 
4,7 milionu korun, přičemž 3 miliony 
korun se městu Opava podařilo získat 
formou dotace z Operačního programu 
Životní prostředí.

Na Městském hřbitově bude více zeleně

Smlouva na dotaci pro Obecní 
dům je před podpisem. V nej-
bližší době bude podepsána smlouva, 
která završí administraci projektu 
Obecního domu a městu přinese 
vysokou finanční dotaci. Z celko-
vých uznatelných nákladů ve výši 
91,5 mil. korun by měla Opava zís-
kat dotaci ve výši zhruba 75 milionů. 

Dotaci z Evropské unie město získalo 
v rámci integrovaného plánu rozvoje 
města na téma Přitažlivé město.
Opavská Thálie. Společně se 
zahájením divadelní sezony se na 
začátku září uskutečnilo předání cen 
Opavské Thálie. Ocenění převzali 
Ilona Kaplová v oboru opera a Mar-
tin Tomsa za umělecký přínos opav-
skému baletu. Ilona Kaplová působí 
ve Slezském divadle tři roky, získala 
cenu za roli Ljubaši v opeře Car-
ská nevěsta N. Rimského-Korsakova. 

Komise ocenila, jakým způsobem 
vtáhla diváky do tragického příběhu 
a její pěvecký výkon.
Evropský den jazyků na školách. 
Hned několik opavských škol slavilo 
na konci září Evropský den jazyků. 
Na Slezském gymnáziu připravili stu-
denti 19 pořadů v cizích jazycích. 
Na návštěvníky čekala dramatizace 
pohádek, prezentace zemí EU, kvízy, 
jazykové hry. ZŠ Edvarda Beneše 
připravila jazykový den na téma 
mýty, legendy, pohádky a pověsti.
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Vynikající fotograf a pedagog 
Jindřich Štreit a historik, který 

popsal řadu tabuizovaných událos-
tí 20. století, Mečislav Borák byli 
ve druhé polovině záři jmenová-
ni profesory. Oba muži působí na 
Slezské univerzitě

Jindřich Štreit byl jmenován profesorem 
na základě návrhu Vysoké školy umělec-
koprůmyslové v Praze. Mečislav Borák 
byl jmenován na základě návrhu Vědecké 
rady Slezské univerzity. Společně s ním 
Slezská univerzita navrhla jmenovat pro-
fesorem ještě ředitele Masarykova ústavu 
a archivu Akademie věd Ivana Šedivého. 
Oba historici jsou první, kteří získali profe-
sorský titul na Slezské univerzitě v rámci 

humanitních věd. Doposud zde probíhalo 
jen jmenovací řízení matematiků.

Jindřich Štreit patří k nejuznávanějším 
českým fotografům. Své práce vystavo-
val v Brazílii, Velké Británii, Francii, Spo-
jených státech a dalších zemích. Věnuje 
se sociálnímu dokumentu a všechny své 
fotografické cykly zpracovává velmi peč-
livě a s láskou. Jeho profesorským téma-
tem byla Vesnice ve fotografii, což je 
i motiv, který vystihuje značnou část jeho 
tvorby. „Fotografie je to nejkrásnější, 
co mě v životě potkalo. Kromě lásky. Je 
úžasné být v kontaktu s lidmi, poznávat 
mezilidské vztahy a pracovat s detailem. 
Všem to doporučuji,” uvedl letos v létě 
v rozhovoru pro Českou televizi. 

Historik Mečislav Borák působí v sou-
časné době na Fakultě veřejných poli-
tik SU v Opavě. Svá bádání soustředil 
na dějiny Slezska, dějiny druhé světové 
války, poválečných perzekucí či proble-
matiku menšin. Jeho práce jsou často 
popularizovány. Mezi poslední počiny 
patří bádání o popravách Čechů a čes-
koslovenských občanů v době Stali-
nova teroru v komunistickém Sovětském 
svazu (mezi lety 1937 a 1938). O výsled-
cích jeho práce natočila Česká televize 
dokument nazvaný Zatajené popravy. 
V rámci profesorského řízení přednesl 
před Vědeckou radou Filozoficko-přírodo-
vědecké fakulty SU přednášku s názvem 
Úskalí a smysl výzkumu obětí totalitních 
režimů.

Fotograf Jindřich Štreit a historik Mečislav Borák

byli jmenováni profesory

Den sociálních služeb 
poprvé na Horním náměstí
V první polovině září se na Horním 
náměstí uskutečnila akce Dny partner-
ství 2009 aneb Den sociálních služeb. 
Během celého dne se prezentovalo na 
30 organizací, které v Opavě posky-
tují sociální služby, chráněné dílny 
a podobné aktivity. Lidé měli možnost 
podělit se o své zkušenosti se zástupci 

organizací, požádat o radu, sezná-
mit se s různými pomůckami pro zdra-
votně postižené či si koupit výrobky, 
které organizace nabízely. Připraven 
byl také bohatý doprovodný program, 
v němž vystoupila téměř desítka účin-
kujících včetně těch, kteří sociální 
služby užívají. Akce byla spolufinanco-
vaná Moravsko-
slezským kra-
jem.

Sportovní den partnerských měst. 
Po dvou letech se v Opavě opět konal 
Sportovní den partnerských měst, 
který statutární město Opava pořádá 
pro mladé sportovce. Stejně jako 
v roce 2007 se akce účastnili spor-
tovci ze tří států a čtyř měst: Opavy, 
Katovic, Ratiboře a Liptovského Miku-
láše. Sportovci soutěžili v lehké atle-
tice, plavání a malé kopané. Polské 
děti se významně prosadily v malé 
kopané a plavání, oproti stejným sou-
těžím před dvěma lety se výrazněji 
prosadili mj. atleti a atletky z Liptov-
ského Mikuláše. V příštím roce by se 
sportovní den měl konat v některém 
z partnerských měst. 

Slezské univerzitě se 
daří získávat dotace. 

Slezská univerzita v Opavě v součas-
nosti realizuje již 14 projektů spolu-
financovaných Evropskou unií a stát-
ním rozpočtem ČR v operačních 
programech Vzdělávání pro konku-
renceschopnost a Přeshraniční spo-
lupráce s celkovou dotací téměř 48 
mil. Kč. U desítky projektů pak aktu-
álně usiluje o získání další dotace. 
Z Evropského sociálního fondu jsou 
spolufinancovány např. projekty: 
„Sociálně patologické jevy v pregra-
duálním vzdělávání”, jenž pomáhá 

upravit obsah studia v úzké spolu-
práci s organizacemi poskytujícími 
služby osobám ohroženým negativ-
ními sociálními jevy. Další vzdělá-
vání vědeckých pracovníků podporuje 
projekt „Posílení konkurenceschop-
nosti výzkumu a vývoje informačních 
technologií v MSK”. Systémem vzdě-
lávání a jeho modernizací se zabývá 
projekt s názvem „Modulový systém 
dalšího vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v MSK”, v němž 
je Slezská univerzita aktivním part-
nerem. Projekt „Ekonomika a mana-
gement” pro změnu sleduje vytvoření 
podmínek pro zvýšení kvality studia 
a uplatnitelnosti absolventů na trhu 
práce. Evropským fondem pro regi-
onální rozvoj je financován projekt 
„Silesia InLine Crossborder”, který má 
za cíl zlepšit podmínky pro intenzivní 
rozvoj inline bruslení na obou stra-
nách česko-polské hranice. Zájemci 
najdou bližší informace k těmto i dal-
ším projektům Slezské univerzity na 
příslušných www stránkách Slezské 
univerzity (http://www.slu.cz/slez-
ska-univerzita-v-opave/esf/).
Slezská nemocnice nabízí stipen-
dia studentům lékařství. Slezská 
nemocnice v Opavě nabízí studentům 
5. a 6. ročníků všeobecného lékař-

ství stipendia pro akademický rok 
2009/2010. Nemocnice bude vyplá-
cet studentům pátých ročníků 2500 
korun měsíčně a studentům 6. roč-
níků 5000 korun měsíčně. Podmínkou 
získání stipendia je uzavření budoucí 
pracovní smlouvy, závazku stu-
denta, že nastoupí po ukončení stu-
dia do pracovního poměru ve Slezské 
nemocnici v Opavě.
Opavští potápěči oslavili 50 let. 
Opavský potápěčský klub Rejnok 
oslavil 50 let svého trvání. Klub byl 
založen skupinou studentů a učňů, 
inspirovaných populárními filmy 
Hanse Hasse a J. Y. Cousteaua. Klub 
získal postavení zejména na poli prů-
myslových prací a potápěči Rejnoku 
pracovali na několika přehradách. Na 
Kružberku dokázali pomoci tam, kde 
před nimi selhali profesionální potá-
pěči Labsko-Oderské plavby. Prová-
děli práce pro vodní zdroje, správu 
vodovodů a kanalizací a jiné průmys-
lové podniky. Pod vedením potápěče 
Halamíčka vznikl klub, který má dnes 
více než 50 členů. Zářijové setkání 
k 50. výročí přišla oslavit řada 
z těch, kteří stáli u zrodu klubu, jako 
např. Ivan Podlásek, Hanuš Vlach, 
Karel Janík, Jan Hanzl, Václav Gelnar 
a Václav Ondrášek.
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Děti, mládež do 15 let a kolek-
tivy se opět mohou zúčastnit 

městské soutěže O nejkrásněj-
ší vánoční ozdobu. Nejhezčí oz-
doby budou zavěšeny na vánoční 
strom na Dolním náměstí. 

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

liv materiálu, který odolá povětrnostním 
vlivům po dobu 1 měsíce (sníh, déšť), 
např. přírodní materiály (sláma, sušené 
plody, šišky atd.), textil, speciálně upra-
vený papír; velikost musí být v roz-
mezí 30 – 50 cm; bez světla a potřeby 
elektrického zdroje; musí být opat-
řena háčky nebo šňůrkami na zavěšení; 
nesmí být příliš těžká, aby byl strom 
schopný ji unést. Ze soutěže budou 
vyloučeny ty ozdoby, které viditelně 
nebyly vytvořeny dětmi. 

Své výtvory doručte nejpozději do 
13. listopadu na Magistrát města 
Opavy, odbor kancelář primátora, Horní 

náměstí 69 (směr. číslo 746 26), budova 
Hlásky, 3. patro, dveře č. 65. Sou-
částí vyrobené ozdoby musí být kontakt 
na autora: jméno, věk, adresa, tele-
fonní číslo. Kolektivy musí napsat nejen 
školu, ale i třídu, která ozdoby vytvo-
řila a také počet dětí, jež se na výtvoru 
podílely, aby pro ně mohly být připra-
veny odměny. 

Ozdoby bude opět vyhodnocovat porota 
složená ze zástupců města. Slavnostní 
vyhlášení vítězů a předání cen pro-
běhne v rámci programu vánočních 
trhů 7. prosince v 10 hodin na Dolním 
náměstí.

Děti, ozdobte si městský vánoční strom

Zdravotně postižení se sjeli 
na olympiádu do Kylešovic
Kylešovický areál U chovatelů hostil 
už 29. ročník olympiády pro zdravotně 
postižené s názvem Něco pro zdraví. 
Do Opavy se sjelo více než sto dvacet 
závodníků z organizací pro hendike-
pované. Čtyřčlenná družstva soutěžila 
v rámci svých možností v disciplí-
nách vyžadujících sílu, trpělivost i ob-
ratnost. Například v hodu koštětem, 

v hodu na přesnost či práci s čín-
skými tyčinkami. Nejlepších výsledků 
dosáhlo družstvo z Opavy 5, Budišova 
nad Budišovkou a o třetí místo se 
dělili Krnov a družstvo Horníků. Akce 
se zúčastnila i dvě hostující družstva 
z opavské radnice včetně primátora 
Zbyňka Stanjury, který pak poblaho-
přál nejlepším družstvům i jednotliv-
cům z řad zdravotně postižených. Akci 
pořádala opavská pobočka Centra pro 
zdravotně postižené.

Deváťačka Ingrid Beilová ze ZŠ 
Šrámkova se na Mistrovství 

světa ve zpracování textů probo-
jovala mezi nejužší světovou eli-
tu. Na nejprestižnějším písařském 
klání obsadila 8. místo v hlavní 
disciplíně.

Letošní mistrovství se konalo v Pe-
kingu. Do Číny se sjelo 560 nejschop-
nějších a nejrychlejších závodníků ze 26 
zemí, kteří dokážou psát na počítačové 
klávesnici obrovskou rychlostí. Opav-
ská školačka Ingrid Beilová patřila k opo-

rám české reprezentace. Ingrid soutěžila 
v hlavní mistrovské disciplíně: třicetimi-
nutovém opisu. Půlhodina rychlého psaní 
na stroji či počítačové klávesnici vyžaduje 
obrovské soustředění a výdrž. Žákyni ze 
školy na Šrámkově se navzdory velmi 
dlouhé době určené pro psaní podařilo 
psát průměrnou rychlostí 284 znaků za 
minutu a v celém textu měla méně než 
jednu desetinu procenta chyb.

„Konečný výsledek nás překvapil a měla 
jsem opravdu radost,” vzpomíná na 
vyhlášení vítězů finalistka. „Pro mě byl 

zážitek už jen to, že jsem se dostala 
do finálové listiny. Nemohla jsem tomu 
věřit,” dodala. Ingrid je svěřenkyní uči-
telky Karin Solné, která se těmto disciplí-
nám na Šrámkově věnuje.

Co Karin Solnou na mistrovství zasko-
čilo, byla snaha domácích závodníků při 
soutěžích podvádět. „Navzdory tomu, že 
jich v družstvu startovalo hodně, zkou-
šeli podvádět. Například startovali dříve, 
než závod začal. To jsem doposud nikde 
jinde a na žádném jiném klání nezažila,” 
uvedla.

Opavská školačka mezi světovou písařskou elitou
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Srovnání: jak si vedly základní
Opavská radnice začala před pár lety srovnávat opavské základní školy. Město chtělo 
získat přehled o některých vzdělávacích aspektech podle srovnatelných kritérií, přehled 
o postupném vývoji škol, jejich atmosféře.

Úspěšnosti dětí u přijímaček na 
střední školy, znalostní testy 

v 5. a 9. třídách, prezentace škol 
na soutěžích. A také efektivita při 
čerpání finančních prostředků. To 
jsou kritéria, kterým město věnu-
je dlouhodobou pozornost. Kro-
mě nich ale letos provedlo ještě 
rozsáhlý průzkum názorů. Prů-
zkumu se zúčastnilo více než 
1300 rodičů, více než 1600 žáků 
a okolo 150 učitelů. Přinesl řadu 
zjištění, které mají zajímavou vy-
povídací hodnotu.

Lidé pracující ve školství nemají příliš 
srovnávací žebříčky v oblibě. Žebříček 
podle počitatelných kritérií totiž nemůže 
popsat celou kvalitu školy. Ukazuje školu 
ve světle vybraných měřítek, ale nepři-
hlíží k dalším oblastem, které s kvalitou 
školy souvisí. Jen těžko lze změřit, zdali 
ze školy vychází sebevědomí, samostatní 
studenti, kteří mají radost z učení.

Je užitečné a správné takové žebříčky 
nepřijímat doslovně. Vzdělání není 
totéž co běh na 100 metrů. Stejně tak 
je ale užitečné, aby srovnání nebyla 
bagatelizována. Mohou odhalovat sla-
biny a mohou pomoci rozkrýt některé 
varující trendy.

Je jasné, že žebříčky nezohlední v pl-
ném rozsahu jednotlivé podmínky vzdě-
lávání ve školách, například složení žac-
tva (rozšířená výuka, vývojové poruchy 
učení, žáci ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí). U školy, která například 
výrazně pracuje s dyslektickými třídami, 
je vhodnější sledovat pedagogické úspě-
chy a atmosféru než medailová umístění 
v češtinářské olympiádě. 

Varující ale je, když škola nemá úspě-
chy ani sportovní, ani přírodovědné, ani 
v rámci společenských věd a ani peda-
gogické. Varující je, když jsou v ní 
nespokojeni žáci i rodiče. O to užiteč-
nější je přímý průzkum názoru rodičů 
a žáků ve srovnání s počitatelnými údaji.

Jak vidí školy rodiče

Přímý průzkum názorů, který město 
provedlo, se zabýval atmosférou na 
školách, kvalitou výuky, informova-
ností o školním dění a dalšími aspekty. 
Návratnost názorových dotazníků byla 
velmi vysoká: devět z deseti oslovených 
na otázky reagovalo. To vypovídá o vy-
sokém zájmu.

Dobrá zpráva je, že naprostá vět-
šina rodičů napříč školami říká, že jsou 

o dění ve škole dobře informováni. Dobrá 
zpětná vazba mezi školou a rodiči je 
důležitá. Téměř čtyřicet procent rodičů 
je spokojeno s výukou tak, jak probíhá. 
Další čtvrtina rodičů by uvítala, kdyby 
se ještě posílila výuka jazyků. Čtrnáct 
procent by si přálo větší důraz na infor-
mační a komunikační technologie, nece-
lých deset procent by přidalo na spor-
tovních aktivitách. Jen velmi málo rodičů 
by chtělo vyšší podíl výuky matematiky 
a českého jazyka, než jaký je nyní. 

Dvě pětiny rodičů by na provozu škol 
nemusely nic měnit. Jedna pětina si 
myslí, že by se měly zlepšit vztahy 
mezi žáky. Asi desetina by přivítala více 
mimoškolních akcí, větší výběr volitel-
ných předmětů a kroužků nebo vylep-
šení vzhledu budovy, tříd. Školu si rodiče 
nejčastěji vybírají podle vzdálenosti od 
domova, podle vlastních zkušeností, 
pověsti školy a doporučení jiných rodičů.

Na otázku, zda by školu, kterou navště-
vuje jejich dítě, doporučili svým zná-
mým, odpověděli rozhodným ano nej-
častěji rodiče ze ZŠ Vrchní, ZŠ Boženy 
Němcové, ZŠ Otické a ZŠ Englišova. Na 
těchto školách se nenašel téměř nikdo, 
kdo by od školy své známé odrazo-
val a rodiče hodnotí velmi kladně i at-
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Na slavnostní 
městské vítání 
letošních prvňáčků 
přišlo do centra 
více než 300 dětí 
z deseti opavských 
škol.

Foto: Jan Šindler
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mosféru těchto škol. Ve variantě ano 
nebo spíše ano měly další opavské školy 
podporu nejméně 8 rodičů z 10, takže 
v tomto ohledu obstojí všechny. Pokud 
jde o vybavení škol, jejich materi-
ální zázemí, tak rodiče, učitelé a ško-
láci hodnotili nejlépe školy na Englišově, 
Šrámkově a Otické.

Spokojenost žáků a učitelů

Žáci prvního stupně (1.–4. třída) hod-
notí jako nejlepší školní atmosféru na 
školách na Englišově, Šrámkově, Otické, 
Vrchní a Riegrově. Naopak jako nepří-
liš dobrou hodnotili atmosféru žáci na 
Ochranově a na E. Beneše. 

Žáci druhého stupně (5.–9. třída) si nej-
více pochvalovali atmosféru na Eng-
lišově, Riegrově, Vrchní a E. Beneše. 
Nepříliš dobrá atmosféra podle nich 
panuje na Mařádkově. 

Nejlepší atmosféra podle učitelů panuje 
na Riegrově, Mařádkově, Boženy Něm-
cové a Englišově. Naopak málo spo-

kojeni s atmosférou jsou na Edvarda 
Beneše a v Kylešovicích.

Celkově největší spokojenost napříč 
žáky i učiteli je na Englišově a Riegrově. 

Dalším důležitým ukazatelem je sub-
jektivní hodnocení kvality výuky. Žáci 
II. stupně jsou v těchto ohledech dost 
nároční a největší spokojenost panuje 
na Riegrově a Vrchní. Je velmi zajímavé 
a důležité, že kvalitu výuky na Riegrově 
hodnotí velmi podobně žáci, učitelé i ro-
diče a nepanují mezi nimi výrazné roz-
díly. Na Vrchní jsou mezi názory učitelů 
a žáků poněkud rozevřené nůžky – uči-
telé jsou ke kvalitě dvojnásobně kritič-
tější než žáci. Nejkritičtější byli ke kva-
litě výuky žáci na Ochranově.

Podle měřítek učitelů si vedou dobře Eng-
lišova, Ochranova, Mařádkova a Šrám-
kova. Podle názoru rodičů jsou to Engli-
šova, Otická, Vrchní a Boženy Němcové. 

Nejméně spokojeni s kvalitou výuky 
jsou učitelé na Edvarda Beneše. Rodiče 

dávají nejméně důvěry v kvalitu výuky 
na Šrámkově. Zajímavé však je, že děti 
ze Šrámkové jsou s kvalitou výuky při 
poměřování s ostatními dětmi spokojené 
a kvalitu výuky hodnotí jako třetí nej-
lepší v Opavě.

Znalostní testy

Mezi poměřovaná kritéria patří také zna-
lostní testy. Ty absolvují žáci 5. a 9. roč-
níků v rámci celonárodního srovnávání. 
Dobrá zpráva je, že v tomto celorepubli-
kovém srovnání si opavské školy vedou 
zdatně. Většina škol je nad českým prů-
měrem a žádná z nich vysloveně nepro-
padla. 

V rámci srovnání páťáků napsalo osm 
z deseti škol test z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních před-
pokladů lépe, než je národní průměr. 
Jedna škola, kde mají velkou míru dys-
lektických žáků (Riegrova), napsala testy 
těsně pod českým průměrem. Páté třídy 
z Mařádkovy je napsaly lehce pod prů-
měr. V souhrnu psali nejlépe testy žáci 
Otické a Englišovy (viz horní tabulka). 

V případě devátých tříd bylo nad čes-
kým průměrem šest opavských škol. 
Čtyři další se pohybovaly buď na hra-
nici průměru, nebo o něco pod ním (viz 
pořadí v tabulce). Nejlepší byla opět 
Otická a druhá skončila škola Edvarda 
Beneše.

Školy v městských částech

Školy v městských částech nebyly do 
hodnocení plně zahrnuty, neboť v někte-
rých případech nemohla být provedena 
všechna srovnání. Jde o menší školy, 
kde například v jednotlivém roce nemusí 
být naplněna pátá třída apod. 

Jak číst žebříčky
Jestliže srovnáme školy podle úspěšnosti v soutěžích, můžeme podlehnout 
iluzi, že první škola je mnohem lepší než škola na pátém místě. Ve skutečnosti 
mohou být obě školy velice dobré. Proč? První škola bude nejspíš škola spor-
tovní, která se velmi soustředí na výchovu sportovních talentů. Sportovních 
soutěží je velmi mnoho, a tak má škola velmi mnoho příležitostí v nich uspět. 
Taková škola vyhraje většinu místních sportovních klání, většinu klání na 
okresní úrovni. (Proto je dobré její výsledky sledovat i na vyšší, třeba na kraj-
ské či republikové úrovni.) Škola na čtvrtém místě se může soustředit třeba 
na výuku cizích jazyků. Jazykových soutěží je méně než sportovních soutěží, 
a tak i když žáci této čtvrté školy uspějí v řadě soutěží, nezískají tolik úspěchů 
jako sportovci. Školy jsou také různě velké, takže větší školy mají obecně větší 
potenciál v nějaké soutěži uspět. K tomuto faktoru se však při srovnávání při-
hlíží a počet žáků ve škole je poměřován množstvím úspěchů.

Základní školy

Pořadí školy v hodnocených oblastech
Celkový 
počet 
bodů

Celkové pořadí ve škol. roce

Testování 
žáků 5. tříd

Testování 
žáků 9. tříd

Úspěšnost 
absolventů 

ZŠ

Prezentace 
školy v sou-

těžích
2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Englišova 2 3 2 (91,1%)* 2 7 1. 2. 2. 3.

Otická 1 1 1 (96,4%) 8 10 2. 1. 1. 1.

E. Beneše 4 2 5 (84,8%) 5 11 3.–4. 4. 3. 4.

Opava-Kylešovice 7 4 4 (88,1%) 1 12 3.–4. 6. 7. 6.

Vrchní 3 6 8 (80%) 2 11 5. 3. 5. 7.

B. Němcové 8 5 3 (89,3%) 4 17 6. 5. 4. 2.

Ochranova 6 7 6 (82%) 10 23 7. 7. 6. 5.

Šrámkova 5 10 10 (68,3%) 7 22 8. 8. 8. 10.

Riegrova 9 9 9 (74,7%) 6 24 9. 10. 9. 9.

Mařádkova 10 8 7 (81,5%) 9 27 10. 9. 10. 8.

* Podíl žáků v maturitních oborech
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KULTURA

Letošní ročník multižánrové-
ho kulturního festivalu Bezru-

čova Opava byl věnován zvířecí 
říši. Nabídl desítky různorodých 
akcí, které navštívily stovky ná-
vštěvníků.

Úvod festivalu patřil oslavě 45. výročí 
spolupráce Opavy a jejího slovenského 
partnerského Liptovského Mikuláše. 
Festival proto společně zahájili primá-
toři obou měst, Zbyněk Stanjura a Ján 
Blcháč. Hosté ze slovenského Miku-
láše nabídli návštěvníkům slavnostního 
setkání krátký film o svém městě, kon-
cert skupiny Art septet Nicolaus a vy-
stoupení mima Miroslava Kasprzyka (na 
fotografii v převleku Mikuláše). Hosté ze 
Slovenska si kromě festivalových akcí 
prohlédli Opavu a debatovali se zástupci 
Opavy o další spolupráci.

Hlavní festivalovou výstavou byla letos 
Zvěrosnubnost výtvarníků Michala Cih-
láře a Veroniky Richterové (na snímku). 
Jejich hravé artefakty vyvolaly obrovský 

zájem návštěvníků Domu umění a vý-
stava patřila k nejúspěšnějším festivalo-
vým akcím.

Mezi významné diplomatické hosty fes-
tivalu patřil slovinský velvyslanec J. E. 
Franc But (na snímku s náměstkem pri-
mátora Jaroslavem Horákem a drama-
turgem festivalu Petrem Rotreklem). 
Velvyslanec přijel na vernisáž výstavy 
Dalibora Gregora „Ušlechtilost koní”, 
která byla významně zaměřena na Lipi-
cány. Jejich původ je spojen s hřebčí-
nem v obci Lipice na území dnešního 
Slovinska. V očích veřejnosti jsou spo-

jeni především s vídeňským císařským 
dvorem a patří mezi nejstarší kulturní 
plemena koní chovaná v Evropě. Slovin-

ský velvyslanec výstavu zahájil a kromě 
toho se zapojil do charitativní dražby ve 
prospěch dětí s kombinovaným postiže-
ním z denního stacionáře Mraveneček 
Charity Opava. 

Mezi největší koncertní akce festivalu 
pak patřil koncert Janáčkovy filharmonie 
Ostrava v kostele sv. Václava. Dirigent 
Petr Chromčák (na snímku) považoval 
tento koncert za natolik důležitý, že jej 
přijel dirigovat ze zahraniční cesty.

Ohlédnutí za festivalem
Bezručova Opava



Čísla říjnaCHARITNÍK
Měsíčník Charity Opava

Času nebude více
Před třinác-
ti lety jsme ve 
Vlaštov ičkách
otevřeli Dům
sv. Cyrila a Me-
toděje pro zra-
kově postižené. 
Bylo to něco naprosto výjimeč-
ného a mohlo se to stát jedině 
díky entuziasmu a nezdolné 
chuti lidí pomáhat druhým.
Filantropii tehdy doba přála.
Jak se však měnila situace ve
společnosti, začala dobrá vůle
uvadat, lidé se začali více uza-
vírat a na dobročinnost už ne-
zbývá tolik peněz ani sil. 
Proto jsem rád, že tato  „špat-
ná nálada“ není v tak velké 
míře rozšířena mezi lidmi,
kteří pracují v sociálních služ-
bách. Neziskovky přicházejí s
dalšími a dalšími nápady, umí 
často pružně reagovat na nové 
nepříznivé situace, spolupra-
cují spolu - zkrátka udržely si
velkou část onoho původního
nadšení, kterou navíc doplňují 
o profesionalitu.  Je to příslib,
že i v budoucnu budou vzni-
kat velké věci, jako tehdy ve
Vlaštovičkách. Protože bez pe-
něz lze pomáhat. Někdy prostý 
projev lidskosti dokáže zázra-
ky. Nečekejme. Času nebude
p j

více, proto začněme dnes…
Jan HANUŠ, ředitel

Přijďte se pobavit
Benefiční představení komedie
Bernarda Sladea „Každý rok ve
stejnou dobu“ v režii J. Menzela
se uskuteční ve středu 4. listopa-
du v 19 hodin ve Slezském diva-
dle v Opavě. V hlavních rolích
se představí V. Freimanová a
Z. Žák z Divadla bez zábradlí.
Výtěžek bude použit pro denní 
stacionář pro děti Mraveneček.

Děkujeme!
Opavská akciová společnost Mo-

del Obaly obdarovala Charitu

Opava, konkrétně Klub svaté 

Anežky. Klub se podělí o vlni-

tou lepenku a další papírenský 

materiál, tolik potřebný pro nej-

různější aktivizační činnosti, i s

dalšími středisky Charity Opava.

Děkujeme!

Měsíc v charitě

Krátce

Dalibor Gregor sice žije v Opavě, 
ale jeho fotografický akční rádiusýý
zasahuje takřka doo celé Evropy. Je o
rovněž autorem poohlednic, kaleno -
dářů a několika knnih s texty znán -
mých celebrit, nappříklad Chantal p
Poullain nebo Bolkka Polívky. S nejk -
významnějším hosstem své opavské s
výstavy, slovinskýmm velvyslancem m
Francem Butem, se seznámil běse seznámil běse seznámil běs -
hem expedice Czech Lipizzan Ex-
pedition, během níž vznikly jedny ny nyny 
z nejkrásnějších fotografií lipicánánů. án
V poslední době se Gregor věvěnuvě -

je také fotografování doje také fotografování dostihových je také fotografovántografování do
koní v Hřebčíně Albertoovec. A odo -
tud byl jen krůček ke spolupráci s 
Charitou Opava. 
„Loni vystavovaly naše děti v Gale-
rii Albertovec své obrázky a majitel-
ka paní Hájková nás nasměrovala 
na pana Gregora,“ vrací se na po“ -
čátek zástupkyně vedoucího sta-
cionáře Mraveneček Macionáře Mraveneček Marie Tichá. cionáře Mra eneček Maa
Fotograf pak dodává, že Fotograf pak dodává, že si už delší pFotograf pak dodává, že 

pohrával s myšlenkdobu pohrával s myšlenkou pomápohrával s myšlával s myšlenk -
dětem:hat dětem: dětemm: všeo„Zvířata všeobecně děti vvšeo

přitahují, chtěl jsem to něpřitahují, chtěl jsem to nějak propopřitahujhují, chtěl jsem to ně -

jit a nakonec jsem vymyslel projekt 
Koně dětem a vybral jsem si opav-
skou Charitu, konkrétně pak stacio-
nář Mraveneček.“ Toto středisko je “
určeno dětem, dorostu i mladým 
dospělým s hlubokou mentální 
retardací, časným infantilním či 
atypickým autismem a kombino-
vanými vadami od 3 do 26 let. 
V rámci Gregorova projektu pak 
už od dubna vznikaly v Mraveuž od ž d -

obrázky s tématikou koní nečku obrázky s tématikoobrázky s tématatiko
mýšlenou aukci. Tu zahájil pro zamýšlenou aukci. Tu zahmýšlenou aukci. Tu zahukci. Tu zah
átor rádia Čas Zdeněk Pavmoderátor rádia Čas Zdeněk Pátor rádia Čas Zdeněk PČ

ý jp ýý
-

Nejvýše se vyšplhala cenlíček. Nejvýše se vyšplhala cena Nejvýše se vyšplhase vyšplhala cen
o obrázku, jehož autoprvního obrázku, jehož autorkou o obrázku, jehožázku, jehož auto
áctiletá Nella. Za dvje patnáctiletá Nella. Za dva a půl áctiletletá Nella. Za dv

korun jej získal dramaturg tisíce korun jej získal dramaturgkorun jej získal dramaturgun jej získal dramaturg
ovy Opavy Petr Rotrekl. Bezručovy Opavy Petr Rotreovy Opavy Petr Rotreavy Petr Rotre
k nazvaný Modrá ohlávka Obrázek nazvaný Modrá ohlávka k nazvaný Modrá ohlávaný Modrá ohlávka 
ozdobí některou ze stězřejmě ozdobí některou ze stěn ozdobí některou zedobí některou ze stě

kého velvyslanectví. Vydslovinského velvyslanectví. Vydrakého velvyslanectví.velvyslanectví. Vyd -
otiž pan velvyslanec. Ažil jej totiž pan velvyslanec. Autootiž pan velvyslanž pan velvyslanec. A -
ka je sedmnáctiletý rem dílka je sedmnáctiletý Martin, ka je sedmnáce sedmnáctiletý 

e stále ležící a nemluví. Bez který je stále ležící a nemluví. Bez e stále ležící a nemluví. Bez ál l ží í
u neodešla ani opavská obrázku neodešla ani opavská u p

pěvkyně Zdeňka Mervová. Zatím-
co ona přítomné okouzlila svým 
zpěvem, ji okouzlila malba čtyři-
advacetiletého Lukáše, který svůj 
život tráví na vozíčku. 
Devět obrázků se nakonec pro-
dalo za devět a půl tisíce korun a

m prozradil ředitel Charity jak nám prozradil ředitel Charity m prozradil ředitel Charity 
Jan Hanuš, výtěžek půjde Opava Jan Hanuš, výtěžek půJan Hanuš, výtěžek pů

ciální pásy do auta, které na speciální pásy do auta, které ciální pásy do aní pásy do auta, které 
rozváží právě kliensváží a rozváží právě klienty Mrarozváží právě klienváží právě -

k.venečekk

Akci, která má za úkol , která má za úkol seznámit , kterterá má za úkol 
veřejnost s organizacemmi poskym -
tujícími sociální služby, pořádá dd
již tradičně město Opava. Charita
Opava nemohla chybět.  V dopro-
vodném programu se představili 
klienti terapeutické dílny Radost, 
která poskytuje ambulantní služby 
osobám se sníženou soběstačnos-
tí, zvláště mentálně a duševně po-
stiženým. Čtyři taneční páry před

p
-

vedly vystoupení nazvané Chválím
tě země má na hudbu Zdeňka Svě-
ráka a sklidily s ním velký úspěch. 
Lidé jim tleskali jako skutečným 
umělcům. „Naši klienti využili
toho, co se naučili v tanečních hodi-

Mirka Spáčila. Šlo o variace nách u Mirka Spáčila. Šlo o vaMirka Spáčila. Šlo o va
zurku,“na mazz řekla nám vedoucí “

Radosti Lucie Bedrichová. Své dd
svěřence chválí především za to, 
že od té doby nic nezapomněli. Po 
delším čase, kdy netrénovali, měli 
pouze jedinou zkoušku. Se svými 
zážitky se podělil i šestadvacetiletý 
Jirka: „Tancoval jsem s Radkou a ta 
je výborná tanečnice…“
Velké uznání si vydobylo vy-
stoupení přátel z Domova svaté
Zdislavy, který vede bývalá pra-
covnice Charity Pavla Kasášová
a kde působí i naši dobrovolníci. 
Šest žen a jeden muž, úctyhodný 
88letý kmet Miroslav Stojan, se

-

-

pod vedením Jiřiny Migotové vrhpod vpo -
na cvičení a předvedli  pět sklali nnn -

deb na židlích. Nutno dodat, žedede
většina z nich je imobilní a jejich
průměrný věk je 80 let. Senioři si
vysloužili velký potlesk a nikdo z
nich nelitoval.
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JAK SE ŽIJE

Deset let tančil v Národním divadle a praco-
val s několika choreografy světového formátu. 

Dnes už pátým rokem vede balet opavské opery. 
Obě loňská taneční představení přinesla opavské-
mu baletu velký divácký úspěch, a tak jeho přínos 
ocenili letos v září zástupci opavských kulturních 
institucí cenou Opavská Thálie.

Taneční zkušenosti Martina Tomsy (41) vzbuzují úctu. Praco-
val pod jedním z nejzajímavějších choreografů 20. století Mau-
ricem Bejártem, tančil v choreografiích české špičky Jiřího Kyli-
ána. Procestoval řadu zemí a pozvali si jej jako pedagoga i do 
Japonska. Muž, který na jaro příštího roku připravuje ve Slez-
ském divadle rockový balet, však v dětství vůbec netušil, že se 
jeho život bude ubírat cestou klasického tance.

Až do svých patnácti let karvinský rodák o tanec nezavadil. 
„Chtěl jsem být nejdřív vojenský pilot a studovat v Košicích. 
Ukázalo se ale, že nemám tak dobré oči, jak po pilotech poža-
dovali,” vypráví. „Pak jsem chtěl jít na herectví. Líbili se mi akční 
hrdinové, jako Zorro mstitel, a chtěl jsem dělat to, co dělali ve 
filmech oni,” pokračuje. Jenže v roce, kdy končil základní školu, 
se herecký ročník na ostravské konzervatoři neotvíral. „Otvíral 
se jen ročník baletní. „Dělaly se tam zkoušky na klasický aka-
demický tanec. A táta mi řekl, ať to zkusím, že aspoň budu na 
konzervatoři a pak už se k herectví nějak dostanu,” říká.

Na přijímací zkoušky vyrazil bez taneční průpravy. O hudební 
a pohybové vlohy se ale nemusel bát. „Hrál jsem šest let na 
housle a dělal jsem judo. Takže pohybově jsem byl připra-
vený: rovnováha, orientace v prostoru, koordinace. Přišel jsem 
na talentovky, tam miliony holek, a já s tátou v riflích a tílku. 
Na sál jsem přišel samozřejmě v červených trenýrkách a bílém 
tílku, takže se komise pobavila,” usmívá se (červené trenýrky 
a bílé tílko byly tehdy součástí povinné školní výbavy pro tělo-
cvik). Komise si vyzkoušela, jak vnímá hudbu, rytmus, jak se 
dokáže pohybovat a přijala ho.

Baletní dřina jej začala brzy bavit. Pod vedením pedagoga Jiřího 
Dužího brzy opustil myšlenky na přechod k hercům a zůstaly 
mu bojová umění a tanec. Patřil k výrazným studentům a jeho 
cesta na nejlepší česká prkna byla zcela přímá. „Ve čtvrtém roč-
níku za mnou přišly spolužačky, že na fermanu visí, že Národní 
divadlo dělá konkurz. Říkali mi: tak běž. Šel jsem tam a ještě 
ten den si mě tehdejší šéf baletu Jiří Němeček zavolal, že jsem 
přijat,” pokračuje. Jeho výkon musel být přesvědčivý, protože 
se o výsledku dozvěděl dříve než ostatní uchazeči z obvyklého 
přijímacího dopisu. „Byl jsem nehorázně šťastný. Byl jsem tam 
mezi všemi osobnostmi tehdejšího baletního světa,” popisuje 
tehdejší pocity.

Kromě zkušeností s domácí špičkou a s moderním tancem se 
jeho taneční kroky protnuly i s choreografickými esy, jako byl 
například legendární Francouz Maurice Bejárt. Choreograf, 
který výrazně ovlivnil celý světový balet. Maurice Bejárt, který 
kdysi připravoval v Praze představení Bolero, si Martina Tomsu 
vybral jako jednoho ze šesti tanečníků, kteří měli doplnit jeho 
kmenový soubor. 

„Práce s ním byla velmi bohorodá. Tam jsem pochopil, jak 
se má jednat s lidmi. On z nich vyždímal všechno, a přitom 
nemusel na nikoho křičet. Byl věcný, konkrétní, mluvil poti-
chu a velmi podrobně vysvětloval nejen to, co lidé mají dělat, 
ale především proč to mají dělat. Vysvětloval i ty nejmenší 
detaily. Neříkal jen: tady mávneš rukou. On vysvětloval i to, 
proč mají mávnout. Navíc byl otevřený, když někdo jeho 
nápad dokázal posunout ještě dál,” vzpomíná na baletní veli-
činu. „Nešlo jen o spolupráci na krocích, na choreografii, ale 

i o to psychicky se naladit na stejnou notu. Pak se z toho dá 
vytvořit krásné divadlo,” dodává.

Jako památku na práci s Bejártem dostal taneční boty, kte-
rým tehdy říkali bejártovky. „To byly boty, jaké tehdy u nás 
vůbec nebyly. A dodneška říkám baletním piškotům bejártovky,” 
vypráví.

V roce 1990 se stal šéfem baletu Národního divadla Vlastimil 
Harapes a Martin Tomsa pod jeho vedením strávil několik taneč-
ních let. „Pro mě je to období hodně spojené se zájezdy po 
Evropě. Vlastimil Harapes byl autoritativní člověk, ale byl i spo-
lečenský. Byl to bavič, rád povídal a dělal si legraci,” říká.

Během let v Národním divadle získal první mezinárodní pedago-
gické zkušenosti, když jako sólista a pedagog připravoval taneč-
níky Hiraku balet pro představení Sen noci svatojánské v Japon-
sku nedaleko Tokia. Japonští divadelníci si jej vybrali na základě 
jeho tanečních vystoupení. Byla to pro něj první velká samo-
statná cesta, která však mohla skončit už pár minut po příletu 
do Tokia. Po příletu totiž zjistil, že je bez bagáže a i jeho prů-
vodce nebyl v celé hale k nalezení. Průvodce dorazil vinou tokij-
ské dopravní zácpy o hodinu a půl později, Martina Tomsu uklid-
nil, že opožděná zavazadla jsou zcela běžná a dorazí později.

„Každý den byly tréninky, zkoušky na představení Sen noci sva-
tojánské. Já jsem se učil svůj part a přitom pedagogicky vedl 
i ostatní členy toho souboru. Japonští tanečníci jsou nesmírně 
disciplinovaní. Neremcaj a dlouho vydrží být koncentrovaní. 
Také to jsou pracanti, kteří vydrží, dokud člověk neřekne, aby 
si dali pauzu,” popisuje zkušenosti. Pobyt zúročil představením 
před několikrát vyprodaným divadlem.

V Japonsku navštívil i místní dojo, které bylo zaměřeno na 
kendo (bojové umění s bambusovým mečem). Zacvičil si s žáky 
bojové školy, sklidil několik pochvalných komentářů k jeho 
pohybovým dovednostem. Martin Tomsa se bojovým uměním 
věnuje už 12 let. Začínal judem, a pak si zkusil ještě karate, 
aikido či musado. Nakonec natrvalo zakotvil u stylu, kterému se 
lidově říká ninjutsu (bojové umění ninjů), který ho oslovil svým 
reálným pojetím. V nindžutsu je držitelem druhého danu.

Po deseti letech pobytu v Praze se Martin Tomsa chtěl vrátit 
do rodného kraje. Tančil dál v prestižním zájezdovém baletu 
Roberta Balogha jako tanečník demi-charakterních rolí a če-
kala ho představení po celé Evropě. Krátce působil v Ostravě, 
založil zde taneční skupinu, učil na místní umělecké škole, 
ale pak dostal nabídku z Opavy spojenou nejen s tančením, 
ale i baletním vedením. To pro něj byla lákává kombinace 
a v Opavě zakotvil.

Nejdříve připravil balet na téma Biblické písně, poté připravil 
Marnou opatrnost. Představení bylo zdařilé a noviny začaly psát 
o znovuzrození opavského baletu. Loni diváky Slezského diva-
dla zaujalo představení Radůz a Mahulena a představení Car-
men. Premiéra Carmen zapůsobila i na jinak opatrného ředitele 
Slezského divadla Jindřicha Paskera, který Tomsu ihned požádal 
o další taneční představení pro novou sezonu. Tou bude rock-
ový balet Kladivo na čarodějnici. Půjde o světovou premiéru, 
která vypráví příběh mladé italské dívky a německého biskupa, 
jejichž láska rozkvetla v renesančním Římě a skončila při honu 
na čarodějnice v Heidelbergu. „Věřím, že to bude představení, 
které osloví jak mladé diváky do třiceti let, tak i ty starší třeba 
i nad sedmdesát,” věří Martin Tomsa. Průlomový počin bude mít 
premiéru v březnu příštího roku. A největší pracovní přání Mar-
tina Tomsy? „Můj sen byl a je, aby se stal z opavského baletu 
plnohodnotný samostatný soubor, se kterým by se dala dělat 
i velká představení,” říká.

OSOBNOST

Martin Tomsa



13

•••••••Hláska •••••••

13

Hláska •••••••

Foto: Jan Šindler



KULTURA

14

Číslo 9 | říjen 2009

Více než třicet tisíc kilometrů 
urazil na cestě napříč Evro-

pou a Asií cestovatel Leoš Šimá-
nek. Společně s přáteli a blízký-
mi projel ve speciálně upravené 
Tatře přes Kavkaz, islámské 
země střední Asie, pohoří Altaje 
až k Bajkalskému jezeru. O pu-
tování bude vyprávět na říjnové 
panoramatické diashow v Opa-
vě. Promítání spojené s vyprávě-
ním proběhne v kině Mír 12. říj-
na a začíná v 19 hodin. 

Cestovatel pojal výpravu jako cestu 
přes zemi plnou překvapení, kontrastů 
v podobě krajiny zplundrované průmys-
lem a nedotčené přírody. Jako cestu 
spojenou s řadou menších výprav na 

koních či nafukovacích člunech, výpravu 
s vysokohorskými výstupy či plavbu 
na plachetnici po Bajkalském jezeře. 
Šimánek bude vzpomínat na krajně 
nepřátelské milicionáře, protivné pro-
davačky, ale také na lidi, kteří mu 
pomáhali obrátit nákladní Tatru ležící na 

boku v hlubokém bahně. Vystřídá hor-
ský svět za islámská města a ty pak za 
neprostupné lesy a dlouhé pláně. Zku-
šenosti Leoše Šimánka mohou návštěv-
níci porovnat s vyprávěním skupiny 
opavských motorkářů, kteří cestu 
k Bajkalskému jezeru absolvovali loni 
a jejichž vyprávění jsme vám zpro-
středkovali v loňské Hlásce.

Leoš Šimánek pracoval do svých tři-
ceti let jako stavební inženýr, poté se 
začal naplno věnovat cestování, ces-
tovatelské fotografii a literatuře. Více 
než polovinu života procestoval, strávil 
na expedicích, či prožil v Kanadě a Ně-
mecku. Dnes žije v severovýchodních 
Čechách a s Opavou je spojen rodin-
nými příbuzenskými svazky.

Cestovatel Leoš Šimánek zve na
výpravu napříč Ruskem

Dům umění bude od začátku 
října do poloviny listopadu 

hostit velkou výstavu opavské 
výtvarnice a pedagožky Ireny 
Stanislavové. Retrospektivní vý-
stava „Doteky tónů” se ohlíží za 
její více než třicetiletou tvor-
bou a představí malby, volnou 
a užitou grafiku, kresbu, ilu-
strace a smalty. V rámci výsta-
vy se uskuteční řada doprovod-
ných akcí.

Výstava se bude věnovat řadě tvůrčích 
etap Ireny Stanislavové. Klade velký 
důraz na její stěžejní inspiraci – hudbu. 

„Vnímá ji rozdílně než většina z nás 
– nejen sluchem, ale i přes barevnou 
vizualizaci. Při poslechu skladeb L. van 
Beethovena, W. A. Mozarta, L. Janáčka, 
P. Ebena, ale také například jazzových 
variací L. Decziho a E. Viklického. Sly-
šené tóny vstřebává současně i ba-
revně. Jednotlivé zvukové vibrace pře-
náší na papír nebo plátno a sluchový 
vjem tak úzce propojuje s vjemem 
optickým. Výsledkem jsou kompozice 
plné koloritu, dynamiky a světla,” kon-
statuje kurátorka výstavy Gabriela Peli-
kánová.

Výstava bude zahájena ve středu 
7. října v 18.00 hodin v kostele sv. 
Václava. Součástí vernisáže bude 
krátký koncert pro varhany a housle 
v podání sourozenců Petra a Aleny 
Čechových. (Petr Čech je jedním 
z předních českých varhaníků, laureát 
Pražského jara.) 

Součástí projektu bude také něko-
lik doprovodných akcí. 13. října pro-
běhne v galerii komentovaná prohlídka 
kurátorky výstavy, která představí to 
nejlepší z tvorby Ireny Stanislavové, 
15. října se v refektáři koná beseda 
s Irenou Stanislavovou, kde bude 
opavská výtvarnice hovořit o své inspi-
raci klasickou a jazzovou hudbou. 22. 
října Dagmar Bačíková představí v re-
fektáři svou básnickou sbírku „Věčné 
zákony, aneb, Cesta ke štěstí”, která je 
ilustrovaná Irenou Stanislavovou. 

Počátkem listopadu (3. 11.) proběhne 
opět komentovaná prohlídka výsta-
vou a 12. listopadu se uskuteční v re-
fektáři studentský happening, kdy 
studentky Ireny Stanislavové před-
staví ručně zhotovené šperky z papíru. 
Začátek doprovodných akcí bude vždy 
v 17 hodin v Domě umění. Pro mateř-
ské, základní a střední školy je připra-
ven doprovodný vzdělávací program.

Výstava bude otevřena od 8. října do 
13. listopadu. Dům umění je otevřen 
každý den kromě pondělí, vždy od 10 
do 17 hodin. Návštěvníci mají možnost 
využít skupinové slevy či zcela volný 
vstup každou středu. Zároveň budou 
moci reagovat na výstavu svým vlast-
ním tvůrčím způsobem. Všichni, kdo se 
pokusí kresbou vyjádřit své vlastní vní-
mání hudby, budou zapojeni do loso-
vání o drobné ceny, tentokrát barevné 
pastely. 

Výstava „Doteky tónů” bude v tomto 
roce poslední výstavou v opavském 

Domě umění. „Městská galerie bude 
v polovině listopadu uzavřena z dů-
vodu technických příprav na celkovou 
revitalizaci komplexu bývalého domi-
nikánského kláštera, včetně kostela 
sv. Václava s kaplí sv. Dominika,” sdě-
lila ředitelka Opavské kulturní orga-
nizace Irena Šindlerová. Revitalizace 
bude probíhat přibližně rok. Opavané 
však o výstavy výtvarného umění 
nepřijdou. „Již v prosinci tohoto roku 
bude zahájen provoz Obecního domu, 
jehož součástí je galerie určená pro 
širokou škálu výstav,” dodala Irena 
Šindlerová.

Velká retrospektiva Ireny Stanislavové
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The Sideburns s Jurou Wajdou 
opět v Opavě. Vynikající mezinárodní 
hudební formace The Sideburns opěv 
vystoupí v Opavě. Mimořádný hudební 
zážitek, který skupina připravila opav-
ským posluchačům v červenci 2007 
v Café Evžen a poté sklidila velký 
úspěch také na dvou koncertech fes-
tivalu Colours of Ostrava, si budeme 
moci zopakovat v Music clubu 13 na 
Krnovské ulici v neděli 11. října v 19 
hodin. Tato mezinárodní parta muzi-
kantů, kteří se znají z Kolína nad 
Rýnem, brouzdá Evropou a prezen-
tuje svou radostnou, živelnou a ener-
geticky nabitou hudbu svého stylu 
Garage-Blues a Dirty-Funk. Jako 
inspirace jim slouží takové veličiny 
jako Tom Waits, Johnny Cash, Muddy 
Waters či Red Hot Chili Peppers. Výji-

mečný opavský muzikant Jura Wajda 
(v kapele klavírista) tak opět dováží 
„ze světa” vzácné hudební zboží – své 
přátele a hudebníky, kteří vás nakazí 
svou radostí z muzicírování. Koncert 
patří k nejzajímavějším hudebním 
událostem zdejšího podzimu. 
Výstava Za ostnatým drátem. 
Slezské gymnázium a havířovský 
Český svaz bojovníků za svobodu 
zve všechny zájemce o historii 20. 
století na výstavu Za ostnatým drá-
tem. Expozice je věnována odsunům 
do koncentračních táborů a osudům 
vězněných. Výstava proběhne v bu-
dově Slezského gymnázia Opava. 
Začíná v pondělí 5. a potrvá do pátku 
9. října. V tuto dobu je přístupná 
školám, a to po dohodě na adrese 
hrstkova@slezgym.opava.cz. Pro 

veřejnost je otevřena zdarma, a to 
5. a 7. října od 15 do 18 hodin.
50. výročí vzniku ZŠ Havlíčkova. 
Základní škola, Opava, Havlíč-
kova 1 vás zve 26. října na oslavu 
50. výročí vzniku školy. V 9 hodin 
se v Loutkovém divadle uskuteční 
slavnostní zahájení, kde vystoupí 
bývalí ředitelé školy. Žáci při této 
příležitosti připravili kulturní pro-
gram. Od 11.15 do 14 hodin pro-
běhne prohlídka školy. V doprovod-
ném programu můžete zhlédnout 
slavnostní vernisáž výtvarné 
výstavy žáků školy v galerii v Kruž-
berku, a to 25. října v 15 hodin 
a o den později v 18.30 hodin Kon-
cert bývalých a současných žáků 
školy ve sněmovním sále minorit-
ského kláštera.
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Od 28. září do 28. října pro-
běhne v kostelech, chrámech 

a kaplích Moravskoslezského kra-
je 36 koncertů v rámci 6. roční-
ku Svatováclavského hudebního 
festivalu. Pro Opavu je letos opět 
připraven pravý hudební skvost.

„V roce, kdy si připomínáme 250 let 
od úmrtí hudebního titána vrcholného 
baroka Georga Friedricha Händela, si 
budeme moci ve vrcholné interpretaci 
a s vynikajícími sólisty poslechnout ora-
torium La Resurrezione HWV 47, které 

nám přednesou soubory Collegium 1704 
a Collegium Vocale 1704 pod vedením 
dirigenta Václava Lukse,” říká dramaturg 
městských kulturních akcí Petr Rotrekl. 

Mimořádný zážitek slibuje zvláště účast 
vynikající sopranistky Martiny Jankové, 
která je již deset let sólistkou Curyšské 
opery a ve své profesionální kariéře má 
za sebou mnoho skvělých úspěchů i spo-
lupráci s takovými hudebními veličinami, 
jako je N. Hornancourt, J. E. Gardiner, 
S. Rattle, W. Savalisch a Ch. Macker-
ras. Její lehký lyrický soprán zazněl také 

na mnoha světových hudebních festiva-
lech a ve věhlasných operních domech. 
V Opavě jsme ji mohli naposledy vidět 
a slyšet v roce 2004 v rámci programů 
festivalu Bezručova Opava s tématem 
„Žena v umění”. 

Barokní hudební zážitek je pro vás při-
chystán v rámci abonentních koncertů 
pro milovníky krásné hudby na neděli 
25. října v 17.00 hodin v kostele sv. Vác-
lava v Opavě. Koncert pořádá statutární 
město Opava a pořadatelé Svatováclav-
ského hudebního festivalu.

Svatováclavský hudební festival pošesté v Opavě

V první polovině října přijede do 
Opavy Tomáš Graumann. Je-

den z těch, které na konci třicá-
tých let minulého století zachránil 
před nacistickým režimem a holo-
caustem známý humanitární pra-
covník Nicholas Winton. 

Na konci třicátých let, těsně před vypuk-
nutím druhé světové války, se makléř 
Nicholas Winton významně angažoval při 
organizování pomoci židovským dětem, 

kterým hrozilo velké nebezpečí ze strany 
nacistického režimu. Winton pomá-
hal hledat pro děti ze střední Evropy 
náhradní rodiny ve Velké Británii a pomá-
hal organizovat vlaky, které je odvážely 
do bezpečí. Tomáš Graumann byl jedním 
z posledních dětí, které britský makléř 
Winton zachránil. Byl 652. dítětem z 669 
zachráněných.

Letos si připomínáme 70 let od těchto 
událostí. Tomáš Graumann bude od 12. 

do 16. října besedovat na pěti středních 
školách. Další zájemci se s ním mohou 
potkat 15. října ve sněmovním sále 
minoritského kláštera. Setkání začíná 
v 17 hodin. Na akci vás zve Křesťanská 
akademie mladých a město Opava.

Akce je součástí turné televizního 
pořadu Exit316. Turné bude zakončeno 
koncertem, který se uskuteční v kině Mír 
v pátek 16. října od 19 hodin a sobotní 
Afterparty.

Beseda s Wintonovým dítětem

Příznivce duchovní hudby čeká 
opět po roční přestávce dal-

ší Mezinárodní festival duchov-
ní hudby v Opavě. Devátý ročník 
začal na konci září a do konce 
měsíce října je připraveno pět 
koncertů a 2 bohoslužby v koste-
lech Opavy či okolních obcí. 

Akce budou probíhat od 4. do 25. října 
v opavských kostelech či v kostelech 

okolních obcí. Čeká na vás sváteční 
odpoledne poezie a hudby k život-
nímu jubileu opavského děkana a no-
sitele Ceny Petra Bezruče Josefa Vese-
lého, na kterém bude recitovat Alfréd 
Strejček. Můžete si vychutnat varhanní 
koncert v Konkatedrále Nanebevzetí 
Panny Marie, dětské pěvecké sbory, 
studentské orchestry, chrámové sbory, 
ale také zahraničního hosta. V rámci 
festivalu proběhne i výstava s ná-

zvem Dědictví našich babiček a dědů. 
„V Gotické síni minoritského kláštera 
můžete zhlédnout obrazy, plastiky, 
kříže, památeční předměty či obrázky 
z pouti,” zve na výstavu Karel Kos-
tera. Výstava potrvá až do konce října. 
Festival připravila Umělecká agentura 
Karla Kostery ve spolupráci se statu-
tárním městem Opavou a Maticí slez-
skou. Jeho program naleznete v kul-
turním kalendáři.

Mezinárodní festival duchovní hudby v Opavě
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Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás má už jen samé 
dobré zprávy! Nyní si můžete pořídit třeba minivůz Spark již za 139 900 Kč** nebo skvěle 
vybavené Aveo 5dv. již za 199 900 Kč**. Ke každému vozu navíc prodloužená 5letá záruka.
Neváhejte, nabídka je časově omezena.

www.chevrolet.cz

GET REAL.

Autosalon Schromm s.r.o.
747 70 Opava – Komárov, Podvihovská č. 352/3A (naproti Balakomu), Tel.: 553 610 470-1 
E-mail: autosalon@autosalon-schromm.cz  www.autosalon.schromm.cz

Aveo 5dv. – kombinovaná spotřeba 5,5 – 6,4 l/100 km, emise CO2 132 – 152 g/km. *Sleva na model Aveo 4dv. (Direct) 
při využití financování. **Cena platí v případě financování. Uvedené zobrazení vozů je pouze ilustrační.
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PRODEJ NOVÝCH BYTŮ NA ULICI HÁLKOVÁ, JASELSKÁ, KRNOVSKÁ

Podniková prodejna Opava
Bílovecká 2411/1, 746 01  Opava
T: +420 553 685 254
E: opava@isotra.cz
www.isotra.cz
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SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 10. 19.00 RIGOLETTO stará sk. 6 – O
  4. 10. 17.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE. 

Akce ke Dni seniorů. OP
  5. 10. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
  6. 10. 19.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. 5 – Č
  9. 10. 10.00 POPRASK NA LAGUNĚ uz. předst. – Č
10. 10. 10.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. D – O
10. 10. 19.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. 7 – Č
11. 10. 19.00  ČESKÉ JESLIČKY. Premiéra opery. sk. P – O
12. 10. 19.00 BOUŘE sk. H – Č
13. 10. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 1 – O 
14. 10. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN stará sk. 2 – B
15. 10. 19.00 BOUŘE stará sk. 9 – Č
16. 10. 19.00 RADÚZ A MAHULENA + CARMEN stará sk. 4 – B
17. 10. 18.00 ROMEO A JULIE. Derniéra pro veřejnost. mimo – Č
18. 10. 14.00 DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO VIKINGA. 
 16.30 Hostuje Divadlo Polárka Brno. mimo – P
21. 10. 18.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. S – Č
22. 10. 18.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. O – Č 
23. 10. 19.00 BOUŘE stará sk. 3 – Č
24. 10.  GRAND PRIX PEPA, XXXI. ROČNÍK 
26. 10. 19.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. M – Č
27. 10. 19.00 DIVADLO V POŘADÍ – S VYLOUČENÍM 

VEŘEJNOSTI. Scénická koláž z poezie 
Karla Hynka a hry Babička po pitvě. vstup volný

28. 10. 19.00 TO NEJLEPŠÍ Z LABUTÍHO JEZERA. 
Pražský festivalový balet, P. I. Čajkovskij. mimo – B

31. 10. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ mimo – Č 

Č = činohra, O = opera, OP = opereta, P = pohádka, B = balet

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE 
11. 10.  19.00 THE SIDEBURNS (Německo) – mezinárodní formace 

hudebníků z Kolína nad Rýnem představí svou jedineč-
nou hudební show ve stylu Garage-Blues a Dirty-Funk. 
Music club 13, Krnovská ul.

25. 10. 17.00 6. SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL – Georg 
Friedrich Händel – oratorium LA RESURREZIONE HWV 
47. Účinkují Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 
pod vedením Václava Lukse. Sólisté: Martina Janková – 
Angelo (soprán), Kateřina Kněžíková – Maddalena (sop-
rán), Mariana Rewerski – Cleofe (alt), Jaroslav Bře-
zina – San Giovanni (tenor), Lisandro Abadie – Lucifero 
(bas). Kostel sv. Václava. Pořádá SMO a SHF.

VÝSTAVY SMO
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ. Dům umění Opava, otevřeno Út–Ne, 10–17 h. 
Info: www.oko-opava.cz. Do 8. 11.
DOTEKY TÓNŮ. Retrospektiva díla opavské výtvarnice I. Stanislavové. Ver-
nisáž 7. 10. v 18 h, výstavu uvede I. Šindlerová (ředitelka OKO), zahájí G. 
Pelikánová (kurátorka), na varhany zahrají J. Čech, na housle A. Čechová. 
Dům umění a kostel sv. Václava. Potrvá do 13. 11.
Doprovodný program:
13. 10., 3. 11. 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU – to 

nejlepší z tvorby I. Stanislavové představí kurá-
torka výstavy. Galerie Domu umění.

15. 10. 17.00 BESEDA S IRENOU STANISLAVOVOU – opav-
ská umělkyně o své inspiraci hudbou ve výtvarné 
tvorbě. Refektář Domu umění.

22. 10. 17.00 AUTORSKÉ ČTENÍ DAGMAR BAČÍKOVÉ – bás-
nická sbírka ilustrovaná I. Stanislavovou. Refektář 
Domu umění.

12. 11. 17.00 STUDENTSKÝ HAPPENING – studentky I. Sta-
nislavové představí ručně zhotovené šperky z pa-
píru. Refektář Domu umění.

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.
10. 10. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 5. 10. v MIC
24. 10. 10.00–16.00 Vstupenky v prodeji od 19. 10. v MIC

KINO MÍR
 1. 10.–4. 10. 18.00 PIRÁTI NA VLNÁCH – hudební komedie USA
 6. 10.–7. 10. 18.00 MARY A MAX – animovaná rodinná komedie
 8. 10.  20.00 BRUNO – komedie USA
 9. 10.–10. 10. 18.00 BRUNO – komedie USA
11. 10. 17.00 BRUNO – komedie USA
 9. 10. a 10. 10. 20.00 NÁVRH – romantická komedie USA
11. 10. 19.00 NÁVRH – romantická komedie USA
12. 10. 19.00 RUSKO – ZEMĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ – panora-

matická live-diashow Leoše Šimánka
13. 10. 18.00 VENI, VIDI, VICI – česká komedie
15. 10. 20.15 KLÍČEK – drama ČR
18. 10. 16.00 G. FORCE – rodinný film USA
20. 10.–21. 10. 18.00 WRESTER – psychologické sportovní drama USA

22. 10. 20.15 MUŽI V ŘÍJI – česká komedie
23. 10. a 24. 10. 18.00 MUŽI V ŘÍJI – česká komedie
23. 10.–24. 10. 20.00 ÚNOS VE VLAKU 123 – akční film USA
29. 10. 20.15 HODINU NEVÍŠ – český psychologický film
30. 10.–1. 11. 18.00 HODINU NEVÍŠ – český psychologický film
FILMOVÝ KLUB 
  5. 10. 17.30 REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA (VB, Nizozemí, 

2007, režie Peter Greenaway). Fascinující cesta do 
světa umění šerosvitu a velkých pláten, ve kterých 
se odráží krutost doby a nebezpečný život geniálního 
umělce.

  8. 10. 18.00 BRONSON (VB, 2009, režie Ron Howard). Film o nej-
nebezpečnějším vězni ve Velké Británii, který od dospě-
losti strávil ve vězení několik desítek let.

15. 10. 18.00 MILK (USA, 2008, režie Gus Van Sant). Příběh prvního 
amerického homosexuálního politika, který za svou 
sexuální orientaci zaplatil životem.

19. 10. 17.30 DŮM K POVĚŠENÍ (Jugoslávie, 1988, režie Emir 
Kusturica). Příběh se odehrává v komunitě jugosláv-
ských Romů a zabývá se ilegálním převozem dětí do 
Itálie.

22. 10. 17.30 OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ (Jugoslávie, 1985, 
režie Emir Kusturica). Film je vyprávěn očima malého 
chlapce a odehrává se ve složité situaci na počátku 50. 
let v Jugoslávii.

26. 10. 18.00 SESTRA (ČR, 2008, režie Vít Pancíř). Autor se nechal 
inspirovat kultovním románem Jáchyma Topola a pís-
němi Filipa Topola a jeho kapely Psí vojáci.

29. 10. 18.00 HRANICE OVLÁDÁNÍ (USA, 2009, režie Jim Jar-
musch). Osamělý muž v podání Isaacha De Bankolé 
přijíždí do Španělska vykonat práci poněkud mimo 
zákon.

VÝSTAVY
JAN BITTNER – KOPIE. Galerie Librex, Ostrožná. Otevřeno Po–Pá, 8–18, 
So, 8–12 h. Od 5. do 31. 10.
LENKA KLODOVÁ – BYLO NEBYLO. Pořadatel: Bludný kámen, info: 
604 813 303, M. Klimeš, bludny.kamen@opava.cz. Galerie Cella (sute-
rén Historické výstavní budovy SZM, Komenského 10). Otevřeno Út–Ne, 
10–17 h. Do 23. 10.

IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY OPAVA 2009
Pořádá Um. ag. K. Kostery ve spolupráci se SMO a Maticí slezskou.
  4. 10. 15.00 SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE POEZIE A HUDBY k život-

nímu jubileu opavského děkana J. Veselého. Účinkují: 
pražský herec a recitátor A. Strejček, Chlapecký sbor 
ZŠ Stěbořice, Pěvecký sbor Stěbořice, Opavský chrá-
mový sbor, H. Kosterová – violoncello, A. Kostera – var-
hany, K. Kostera – sbormistr. Kostel Narození P. Marie, 
Stěbořice.

11. 10. 17.00 VARHANNÍ KONCERT. M. Muška – varhany, I. Luká-
čová – soprán, T. Pohůnek – trubka. Na programu: 
Bach, Vejvanovský, Franck, Wierne, Boellman, Dvořák. 
Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie.

12. 10.–31. 10.   DĚDICTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDŮ. 
 10.00–16.00 Výstava obrazů, plastik, křížů, památečních předmětů. 

Gotická síň minoritského kláštera. 
16. 10. 18.00 BOHOSLUŽBA. Účinkuje Chrámový sbor Opava. Kostel 

sv. Hedviky.
17. 10. 18.00 KONCERT. Pěvecký sbor Stěbořice, Chrámový sbor 

Opava, Studentský sbor Luscinia, spoluúčinkuje Stu-
dentský orchestr. Na programu: duchovní hudba od 
baroka po současnost, černošské písně, spirituály. Kos-
tel sv. Václava.

24. 10. 18.00 KONCERT. Dětský pěvecký sbor Studánka, vokálně 
instrumentální skupina Okteto při Křesťanském sboru 
Opava, Studentský sbor gymnázia A. Mickiewicze Glub-
czyce. Na programu: duchovní písně, Lukáš, Kos-
zewsky, Nowowiejsky, spirituály, gospely. Kostel sv. 
Ducha.

25. 10. 10.00 BOHOSLUŽBA. Účinkuje Studentský sbor gymnázia A. 
Mickiewicze Glubczyce. Kostel sv. Kateřiny, Kateřinky.

25. 10. 15.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU v rámci oslav 785 
let obce Slavkova. Chrámová schola Slavkov, Pěvecký 
sbor Stěbořice, Studentský sbor gymnázia A. Micki-
ewicze Glubczyce. Kostel sv. Anny, Slavkov.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 5.–11. 10.
Marianum, p. o., Rooseveltova 47, Opava, tel.: 553 621 284
5. 10. 9.00–15.00 OTEVŘENÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKY prací uživa-

telů.
6. 10.  TURNAJ V BOCCE mezi uživateli organizací MSK
7. 10. 9.00, 10.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – PROHLÍDKY
 11.00, 14.00  MARIANA
  15.00
 10.00–10.30 BESEDA na téma: „Transformujeme Marianum
 16.00–16.30 – otevíráme nové služby”
8. 10. 10.00–11.30 PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST – divadelní 

představení, hudební vystoupení
9. 10. 10.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY 

v Jakartovicích-Deštné, den otevřených dveří
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SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, www.szmo.cz
SZM, HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA, Komenského 10, Opava, tel.: 
553 714 809:
PTÁCI: LETCI I BĚŽCI – rekordy a kuriozity ze světa zvířat. Do 31. 10.
ÚŽASNÝ SVĚT LÉTAVCŮ – studenti SŠPU připravili 3D puzzle-skládačky, 
které vycházejí z pozorování letu ptáků. Do 15. 10.
ČISTÉ PRÁDLO – výstava historických praček a pomůcek na praní a žeh-
lení. Do 15. 11.
ČESKOSLOVENSKÝ ŘÁD BÍLÉHO LVA – dva nejvyšší stupně českosloven-
ského Řádu bílého lva. 1. 10.–31. 10.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR, Nový Dvůr u Opavy, tel.: 553 661 031–2:
JAK ROSTE DŘEVO? – svět dřeva, komentovaná prohlídka: 21. 10. ve 13 
h. Do 31. 12.
ROSTLINY BEZ PŮDY – výstava rostlin, které se obvykle vyskytují v dešt-
ných pralesích ve výšce 30–50 m. Do 30. 6. 2010.
MÁTE NA ZAHRADĚ TRPASLÍKA? – „trpaslíci” jsou hříčky přírody, dozvíte 
se, jak tyto dřeviny pěstovat. Do 31. 12.
KRONIKA ARBORETUM NOVÝ DVŮR (1958–2008) – k významnému 50. 
výročí založení arboreta v roce 1958. Do 31. 1. 2010.
WOLLEMIA NOBILIS – nejstarší rostlina světa. Celoročně.
VYŘEŽ/Š SI SVOU DÝNI – soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni. 31. 10.
VÝLOV RYBNÍKA V ARBORETU – ukázky rybářského umění, soutěže. 
10. 10., 9 h.
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE, Ostrožná 35, Opava, tel.: 553 625 024:
PETER KĹÚČIK – FANTASTICKÁ ZOOLOGIE – svět imaginárních zvířat. 
Do 30. 10.
PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY, Hrabyně, tel.: 553 775 091:
MNICHOV, OKUPACE, OSVOBOZENÍ – výstava mapuje období II. světové 
války. Potrvá do 30. 11.
ZMUČENÁ ZEMĚ – díla slezských umělců z období II. sv. války. Do 31. 12.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
  1. 10. 10.00 AKADEMICKÝ DEN 2009. K zahájení nového akade-

mického roku 2009–2010. Předání insignií představite-
lům fakulty veřejných politik, udělení čestných dokto-
rátů prof. J. Čížkovi a prof. N. R. Wolfovi, předání Zlaté 
medaile prof. M. Lisovi, ocenění odborných pracovníků 
a správních zaměstnanců, vystoupení Komorního pěvec-
kého sboru SU. Kostel sv. Václava.

21. 10.  9.30 HLEDÁM SVOU CESTU ANEB KDYŽ RODINA 
SELHÁVÁ. Multidisciplinární konference pořádaná 
Ústavem pedagogických a psychologických věd FVP 
a Dětským centrem Čtyřlístek v Opavě. Aula SU, Na 
Rybníčku 1.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – Olbrichova 25
 2. 10. 11.15 – 2. roč. ZAHÁJENÍ VÝTVARNÉHO KURZU.
 13.45 – 3. roč. Vede E. Baierová.
 16.15 – 4. roč. 
  5. 10.  9.30 ZAHÁJENÍ VÝTVARNÉHO KURZU – 1. ročník. 
  6. 10. 16.00 O RUSKU (NE)JEN RUSKY – zahájení cyklu 

setkání s historií, kulturou a současností Ruska. 
Ruská knihovna.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (pro předem přihlášené) – aula SU, Na Ryb-
níčku 1
  1. 10. 15.45 ČESKÉ SPISOVATELKY 19. STOLETÍ K OTÁZKÁM 

FEMINISMU. Přednáší D. Vlašínová
  8. 10. 15.45 ŽIDOVSTVÍ A ANTISEMITISMUS V ČESKÉ LITERA-

TUŘE. Přednáší L. Soldán. 
14. 10. 15.45 OBRAZ REGIONU V DÍLE LUDMILY HOŘKÉ. Přednáší 

D. Vlašínová. 
22. 10. 15.45 SOUČASNÁ LITERÁRNÍ SCÉNA OPAVSKA. Přednáší 

L. Martinek.
29. 10. 15.45 KAPITOLY ZE SLOVENSKÉ LITERATURY. Přednáší M. 

Písková.
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SU, Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, 
krnov@slu.cz, www.vck.slu.cz
KURZY PRO VEŘEJNOST: 1. 10., 17 h – Práce s internetem a elektronic-
kou poštou; 5. 10., 16 h – Tajemství grafologie; 5. 10., 17 h – Angličtina A1, 
Angličtina A2, Angličtina B1, Němčina A1; 5. 10., 18.30 h – Taiči; 6. 10., 17 
h – Francouzština A1, Italština A0, Španělština A0; 7. 10., 17 h – Angličtina 
A2+, Konverzační angličtina II., Francouzština A0, Ruština A0; 7. 10., 17.30 
h – Gramatika a obchodní korespondence v polštině; 8. 10., 17 h – Anglič-
tina A0, Němčina A0, Italština A1.
CELODENNÍ KURZY: 7. 10., 8.15 h – Tvorba webových stránek; 10. 10., 
8.15 h – Práce s hyperkinetickým dítětem; 15. 10., 8.15 h – Microsoft office 
word 2007, Microsoft office excel 2007; 22. 10., 8.15 h – Aplikace staveb-
ního zákona v praxi; 29. 10., 9 h – Nová úprava písemností ve vztahu ke 
správnímu řádu.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  3. 10.  VÝLET DO ZOO LEŠNÁ. Pro děti od 7 let, info: 

R. Hejduková, 732 758 554 nebo souteze@svco-
pava.cz.

  3. 10.  8.30 ŠKOLA BRUSLENÍ PRO DĚTI – I. 
LEKCE. Info: K. Vajda, 776 888 558, 
www.skolabrusleniopava.cz. Zimní stadion.

  3. 10. 10.00 MINI SK8 CUP. Ve spolupráci s Despekto skate 

e-shop – den plný skejtování v opavském ska-
teparku, závody, best trick, photo session. Katego-
rie: do 12, do 15, do 18 let, při nepříznivém počasí 
se akce přesouvá na 4. 10. Info: 724 756 276, pri-
rodoveda@svcopava.cz.

  4. 10.  9.00–12.00 SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT V MINIZOO. Otevřené 
expozice plazů, ptáků a savců, malování na obli-
čej... Vstupné – krmivo pro zvířata.

  7. 10. 20.30 ŠKOLA BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ – 
I. LEKCE. Info: K. Vajda, 776 888 558, 
www.skolabrusleniopava.cz. Zimní stadion.

10. 10. 15.00 ROZTANČENÝ DOMEČEK. Tentokrát se se zví-
řátky protancujeme do pohádky – zábavné odpo-
ledne pro rodiče s dětmi. Info: pí. Montagová, 
553 712 821, estetika@svcopava.cz.

10. 10.  VODÁCKÁ SOUTĚŽ 2 X C2 a zamykání vodácké 
sezony. Info: p. Beneš, voda@svcopava.cz.

11. 10.  9.00–12.00  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
a 18. 10. 15.00–18.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim
25. 10.  přinést něco na zub. SVČ Husova. 
17. 10.  VÝLET DO ZÁCHRANNÉ STANICE PRO ZVÍ-

ŘATA. Pro děti od 7 let, info: R. Hejduková, 
732 758 554 nebo souteze@svcopava.cz. 

18. 10. 13.00–16.00 TURNAJ MINIHÁZENÉ. Info: K. Vajda, 
776 888 558. Hala Opava.

18. 10. 11.00 KALVÁRIE DOWNHIL ve spolupráci s MT-BIKE, 
závod ve sjezdu na horských kolech. Kategorie: 
junioři, muži, tréninky od 9 h. Info: 724 756 276, 
prirodoveda@svcopava.cz.

29. 10.–30. 10.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR anebo Ptákoviny v do-
mečku. Prázdninové dny plné her, soutěží a be-
zva zábavy pro děti. Každý den od 7 do 17 h. 
Přihlášky: do 27. 10. na tel. 553 712 821, pí. Mon-
tagová, estetika@svcopava.cz.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, lout-
kovedivadlo@svcopava.cz, www.loutkovedivadlo.svcopava.cz, předprodej 
vstupenek Sluna
  4. 10. 10.00 a 16.00 ČAROVÁNÍ Z BEDNY ANEB O ČERVENÉ KAR-

KULCE. Rarášci LD SVČ, pro děti od 4 let.
11. 10. 10.00 a 16.00 O ZAZDĚNÉ SLEČNĚ. OPAL LD SVČ, pro děti od 5 

let.
PODZIM S KEJKLÍŘSKÝM DIVADLEM
18. 10. 10.00 a 16.00 KOUZELNÁ KULIČKA. Žonglérské divadlo, pro 

děti od 5 let.
18. 10. 17.30 WORKSHOP ŽONGLOVÁNÍ – pro všechny 

zájemce o tradiční i netradiční techniky žonglo-
vání.

19. 10. 19.00 DON QUIJOTE Z DOUDLEB. Pro mládež a do-
spělé, předprodej Sluna.

25. 10. 10.00 a 16.00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Skřítci LD SVČ, pro 
děti od 3 let.

28.10.–31. 10.  PODZIMNÍ ŠTĚKÁNÍ. Tradiční divadelní dílna s D. 
Kollmannem a DS Štěk.

31. 10. 17.00 PŘEDSTAVENÍ účastníků Podzimního štěkání

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  2. 10. APATHEIA, SHEBA’S BAND – koncert
  3. 10. REGGAE NIGHT – DJZ DEREK A HAGI
  6. 10. FILMOVÉ ÚTERÝ: Pějme píseň dohola, 1990
  9. 10. LONGITAL + NEKUŘ TOHO TYGRA – koncert
10. 10. OLDIES AND RETRO MUSIC PARTY
13. 10. FILMOVÉ ÚTERÝ: Dům k pověšení, 1988
16. 10. BLOODY FRIDAY II – vystoupí kapely Hecate (SK), Sklepmaster, 

Whispervoid a Demiurg
17. 10. OSTRAVA MUSIC CITY 2009
20. 10. FILMOVÉ ÚTERÝ: Doors, 1991
23. 10. ÚVODNÍ KONCERT ze série Legal koncertů. Vystoupí: XINDL X, 

Come and play
24. 10. OLDIES LIVE MUSIC – oldies hity v podání opavských muzikantů
30. 10. TCHOŘI, MAD FALLS, ČEMU NEROZUMÍŠ, SINCE – punk/rock-

ový koncert
31. 10. JAM OPAVSKÝCH MUZIKANTŮ – akce pro všechny milovníky 

improvizace.
STUDENTSKÝ JUKEBOX – každou St

CAFÉ EVŽEN
Lepařova 4, Opava, www.cafe.evzen.cz
15. 10. RADOSTNÝ HLAS NÁRODA – hebrejské a jidiš písně, účinkují: 

P. Urbánek – klavír, zpěv, M. Chodůr – klarinet
22. 10. PAKOSTRA BLUES – bluesový večer ostravských muzikantů, R. 

Pastrňák – kytara, zpěv, Joe After Pak, Jiří Kosťa Kostadinov
EVŽENOVA TANČÍRNA PRO ŽENY, KTERÉ UŽ VÍ... bude! – sledujte pla-
kát na dveřích.

EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, vstupenky na akce na baru
  8. 10. 20.00 VLADIMÍR MERTA – osobitý básník, autor nezapome-

nutelných textů a hudby
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12. 10. 19.00 MICHAL VIEWEGH – autorské čtení. S vlastní tvorbou 
vystoupí i M. Reiner

22. 10. 20.00 LETS DO IT CZ – vynikající formace hraje pop jazz, 
poutavě čerpá z popjazzového období Milese Davise

24. 10. 20.00 SONYK BEL – poloakustické vystoupení v podání 
známé opavské formace

JAZZÍČEK DO OUŠKA – známé seskupení M. Vilče (piano), M. Kubáče 
(saxofon), T. Fajkuse (basa) je často doplňováno zpěvem, bicími, kytarou. 
Každou st od 20 h.

ČAJOVNA HARMONIE
Krnovská 20, Opava, tel.: 777 137 508, Z. Valentová, 
www.cajovnaharmonie.cz
  8. 10. 19.00 KONGOTOUR – novinářka a projektová koordinátorka 

spol. Člověk v tísni M. Kutilová vypráví o životě, válce 
a především o projektech v Kongu, doplněno fotogra-
fiemi a projekcí filmu

13. 10. 19.00 KONCERT OSTRAVSKÉ SKUPINY CAFÉ INDU-
STRIAL (pop, jazz, fusion) v rámci turné „Tearoom tour 
2009”

20. 10. 19.00 AROMATERAPIE – povídání se Z. Hanslíkovou o tom, 
jak aromaterapie pomáhá ke zdraví, vitalitě a přirozené 
kráse 

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@holos.cz, 
www.holos.cz
HOLOS CENTRUM
10. 10.–11. 10.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního trau-

matu na náš život. Zážitkový seminář v rámci 
transpersonální psychologie, vede M. Hrabánek. 
Střední zdravotnická škola Opava.

24. 10.–25. 10.  DRAKIÁDA – základna větrného mlýna v Hlavnici. 
Výtvarný plenér, soutěže v pouštění draků, bub-
nování, opékání brambor a jiné atrakce podzimu, 
setkání turistického klubu.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz
  2. 10. 18.00–20.00 VÝROBA ŠPERKŮ – technika: clariskování
10. 10.  TRIČKOVÁ SOBOTA
 10.00–12.00 BATIKOVÁNÍ
 13.00–15.00 TISK + MALBA NA TEXTIL
16. 10. 18.00–20.00 MALBA NA SKLO A PORCELÁN
24. 10.  9.30–13.00 HEDVÁBNÁ SOBOTA – technika: kontura + 

zapouštění barev

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
 9., 16., 23., 30. 10.
 17.00 VEČERY NAD BIBLÍ
15. 10. 10.00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
21. 10. 17.00 CESTOPIS A. KUBÍNOVÉ O GHANĚ. KD Na Rybníčku.
27. 10. 17.30 PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT – přednáška z cyklu 

NEWSTART o způsobu, jak prodloužit život

EDUWAY – VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Leknínova 5, Opava, tel.: 731 653 467, kaja.greskova@eduway.cz, 
www.facilitace.com
 7. 10. 18.00 JAK DOPŘÁT NAŠÍ DUŠI KLID A MÍR – přednáška 

o nalezení vnitřního klidu pomocí havajské techniky 
ho’oponopono. Salónek u Gavendů, Kasárenská ul.

 9. 10. 18.00 ASTROLOGIE A ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA – před-
náška s A. Baudyšem

10. 10.   PROGNÓZY – JAK POČÍTAT A VYKLÁDAT 
 9.00–17.00 PROGNOSTICKÉ UDÁLOSTI – astrologický seminář 

pro pokročilé
14. 10. 18.00 ORGANIZACE ČASU – co je důležité, co je naléhavé
21. 10. 18.00 SEBEVĚDOMÍ – příčiny nízké sebedůvěry a možnosti 

nalezení rovnováhy
24. 10.   TIME MANAGEMENT 
 9.00–17.00 – jak mít více času na sebe
Ve spolupráci s hotelem Sonáta akce: 10. 10. Country večer a 17. 10. Cha-
-cha party. Rezervace telefonicky.

AREKA ZO ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
19. 10.  8.00 ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OZDM
23. 10.–25. 10.  VÍKENDOVÝ POBYT pro rodiny s dětmi od 0,5 do 

7 let na Kaménce. Jen pro předem přihlášené. 
29. 10. a 30. 10.  SEMINÁŘ pro náctileté a členy OZDM. Jen pro 

předem přihlášené.

EUROTOPIA – KLUB MODRÁ KOČKA
Hradecká 16, Opava, tel.: 777 906 198, zuzana.machurova@eurotopia.cz, 
www.opava.eurotopia.cz
 5., 8. 10. 16.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR RÁKOSNÍČEK
 7. 10. 15.00–17.00 DISKUSNÍ KLUB NENÍ TRÁVA JAKO TRÁVA

12. 10., 26. 10. 16.00 FILMOVÝ KLUB JEDEN SVĚT, MNOHO KULTUR
19. 10. 16.00 ČAJOVNA

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo e-mailem
  6. 10. 17.00 AURICKÉ BARVY V BAREVNÝCH KONSTELACÍCH
13. 10. 17.00 OSOBNÍ ROZVOJ – zahájení kurzu, cyklus 5 samostat-

ných seminářů
20. 10. 17.00 NAMALUJTE si svůj vlastní obrázek a přečtěte si z něj 

poselství od andělů
27. 10. 17.30 ÚŽASNÁ SÍLA EMOCÍ – přednáška s besedou o tom, 

jak porozumět svým emocím a tím lépe porozumět 
i svému životu. Podle E. a J. Nicka.

VĚDOMÍ SRDCE
Prostory Asociace fyzioregenerace, Olomoucká 2, 1. patro, rezervace: 
M. Nováková, 737 473 226, P. Majewská, P. Majewska@seznam.cz, 
www.vedomisrdce.cz
  4. 10. 17.00–20.00 BUBNOVAČKA – večerní bubnování a hraní s Kra-

tochvílovými
17. 10.  9.00–18.00 CESTA K VNITŘNÍMU DÍTĚTI – pojďme pozná-

vat své vnitřní dítě, které je nedílnou součástí nitra 
každého z nás

22. 10. 18.30–20.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE – cyklus 
meditací na čakry: 5. čakra. Společné meditování 
a povídání.

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
15. 10. 13.00–15.00 HEDVÁBNÉ ODPOLEDNE
 15.00–17.00 – zdobení hedvábí technikou „ŠIBORI”
21. 10. 15.00 FIMO – základy práce s touto hmotou
27. 10. 15.00 VÝROBA DRÁTĚNÝCH ŠPERKŮ technikou 

„gizmo”

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
10. 10.  9.00 OKRESNÍ TURNAJ V ŠACHU – Klubovna SZdP, Liptov-

ská 21
12. 10.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 11.00–17.00 – OV SPCCH, Liptovská 21
14. 10.  8.30 OKRESNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH – Kolofíkovo 

nábřeží
16. 10. 16.00 SPOLEČENSKÝ VEČÍREK – Zemědělská a. s., Kylešo-

vice
26. 10. 13.00 OKRESNÍ TURNAJ V BOWLINGU – Kuželna Krajewski
28. 10.–31. 10.  VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ DIA DĚTÍ – TZ Klokočov

BABY CLUB KAČKA
Jateční 7, Opava, tel.: 553 654 073, www.infobabyclub.cz
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ 
A PLAVÁNÍ – 13. 10. v 17.30 h zápis Gravidjóga, 14. 10. v 16.30 h zápis 
těhotenské cvičení, v 17.30 h Gravidjóga, v 18.30 h těhotenské přednášky. 
Nutná rezervace: 605 962 095. Plavání od října. Od 26. 10. v Po, Út, St, Pá 
vany. Nutná rezervace: 737 291 128. 6. 10 od 10 h a poté každé úterý Lak-
tační liga – poradna pro kojící matky. Mikroškolka.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163, 737 291 128
  5. 10.  ZÁPIS CVIČENÍ. Pro děti 6 měs. – 1 rok. Po: 

11.30, 15 h. Pro děti 1–2 roky. Út, Čt: 15.30 h. Pro 
děti 2–4 roky. Čt, Pá: 10 h. 

  6. 10. 13.00–15.00 MASÁŽE PRO KOJENCE
  7. 10. 15.00–18.00 MAMINKY DĚTEM. Maminky připravují program 

pro děti, využívají prostory a pomůcky centra. Kaž-
dou St a Pá. 

  8. 10. 15.00–18.00 ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE V MC. Odpoledne plné 
pohybu a tvoření v herně nebo na zahrádce. 

14. 10. 15.45 ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti
17. 10. 12.00 VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
26. 10.  VANY. St, Čt – nutná rezervace
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU, 15–18 h. 
 6. 10. 16.00 VLK A TŘI PRASÁTKA
13. 10. 16.00 O ŘEPĚ
20. 10. 16.00 O KOBLÍŽKOVI
27. 10. 16.00 BYL JEDEN DOMEČEK
KLUB DVOJČÁTEK – info: 723 391 163

KURZY
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL zahajuje taneční kurzy pro 
dospělé. 12. 10. pokročilí – Refektář Domu umění. 14. 10. začátečníci 
+ mírně pokročilí – společenský sál ve Slavkově. Začátky v 19 h. Info: 
603 527 133, mirek.spacil@post.cz.
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ se základy aromaterapie pro děti 0–6 let. 
Přihlášky na tel.: 737 291 128, Z. Kohoutová, www.radostzdoteku.cz. MC 
Oasa, Valečkova. 6. 10. ve 13 h.
ANGLIČTINA PRO DĚTI S. R. O., náměstí Osvoboditelů 7, 
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tel.: 553 662 965, I.bechna@helendoron.cz, www.helendoron.cz. AJ pro děti 
metodou Helen Doron Early English: 3–22 měsíců, 2–4 let, 4–6 let, 5–10 
let, 9–11 let (výuka v dopoledních a odpoledních hodinách Po–Čt). AJ pro 
dospělé a náctileté (14–99 let) Callanovou metodou (výuka ráno, dopoledne, 
večer Po–Pá). 30. 10. 9–15 h. Den otevřených dveří pro rodiče na mateřské 
dovolené a jejich děti. 
KURZ KRESBY A MALBY pro veřejnost pod vedením Mimózy Botsin. Kurzy 
pro dospělé, začátečníky a pokročilé, nyní i nově figurální kresba. Info: gale-
rieujakoba@seznam.cz, 553 613 160. Pořádá Galerie U Jakoba – ateliér 
kresby a malby, Dolní náměstí 13.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  5. 10. a 26. 10. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ 

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.

  6. 10. a 21. 10. 17.30 ČÍNSKÁ A TIBETSKÁ MEDICÍNA „TIENS”. 
Přednáška o základních principech tradiční čín-
ské medicíny, energetickém kruhu života a vlivu 
pěti elementů na zdraví každého z nás. Info: 
776 699 859, tiens.cs@seznam.cz. Vinárna 
U Přemka, Pekařská 12.

  7. 10.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný astrolog 
E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékař-
ská astrologie, poradenství. Objednávky osobně 
nebo tel.: 732 256 115.

12. 10. 15.00 INFEKCE V NAŠEM REGIONU. Beseda s primá-
řem P. Kümpelem. Pořádá StOpa. Klub důchodců, 
Masarykova 25.

14. 10. 18.30–20.30 PEČIVO ASON ORGANIC A PROGRAM 
VÍM, JAK JÍM – přednáška o výrobě žitného 
pečiva bez anorganické zátěže s ochutnávkou. 
Rezervace: D. Tomášová, tel.: 602 722 266, 
tomasovi@centrum.cz. Kavárna hotelu Koruna.

29. 10. 19.00 BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ – 
přednáška českého cestujícího učitele a dlouhole-
tého žáka lamy Oleha Nydahla R. Lauše. Pořádá 
opavské centrum buddhismu Diamantové cesty. 
Info: www.bdc.cz, tel.: 724 521 506. Refektář 
Domu umění.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  3. 10. a 4. 10.  OC SILESIA – 5. NAROZENINY. Bohatý program,
 14.00–19.00 soutěže, vystoupí skupina Boney M a Věra Špinarová. 

Venku ukázky a soutěže s adrenalinovým podtextem, 
módní přehlídky. Obchodní centrum Silesia.

  7. 10. 15.00 II. ROČNÍK VŠUDYBÝLKOVÝCH DOBRODRUŽSTVÍ. 
Pro předškolní děti připravili pedagogové ZŠ B. Něm-
cové. Při cestě za pokladem prožijí děti každou lichou 
středu spoustu zajímavých aktivit. Pro rodiče je zajiš-
těno občerstvení a pro menší sourozence hrací koutek. 
Začíná se 7. 10., akce je vhodná pro děti od 5 let. Při-
hlášky na tel.: 553 713 124. ZŠ Boženy Němcové.

14. 10. 15.00 DEN DIABETIKŮ S PŘEDNÁŠKOU odborné lékařky J. 
Palečkové na téma Diabetes. Možnost měření krevního 
cukru a tlaku, prezentace glukoměrů. Pořádá ZO SPCCH 
Opava. Aula Církevní konzervatoře, Beethovenova 1.

17. 10. 18.30 KONCERT PSSU S HOSTY. Účinkují: Pěvecké sdru-
žení slezských učitelek Opava, sólisté Pěveckého sou-
boru „Koťata” při ZŠ Opava, Havlíčkova 1, p. o., slovin-
ský mužský soubor „Dravograjski oktet Kogram Igem”. 
Sál minoritského kláštera.

18. 10.  9.00 KONCERT SLOVINSKÉHO SOUBORU „DRAVOGRAJ-
SKI OKTET” při mši v kostele sv. Jana Nepomuckého, 
Kylešovice.

26. 10. 9.00 OSLAVY 50. VÝROČÍ VZNIKU ZŠ HAVLÍČKOVA.
   Od 9 h zahájení v Loutkovém divadle, vystoupení býva-

lých ředitelů školy, kulturní program žáků školy. Od 
11.15 do 14 h prohlídka školy. Doprovodný program: 
25. 10. v 15 h slavnostní vernisáž výtvarné výstavy 
žáků školy v galerii v Kružberku, 26. 10. v 18.30 h kon-
cert bývalých a současných žáků školy ve sněmovním 
sále minoritského kláštera. 

26. 10.  HALLOWEEN S OC SILESIA. Přijďte si vydlabat 
 16.00–19.00 a ozdobit dýni. Dýně i nástroje budou zdarma, děti 

v kostýmech budou odměněny, soutěže s čarodějnickou 
tématikou. Obchodní centrum Silesia.

28. 10. 12.00 VÝROČÍ DNE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA v pro-
storu Opevnění Opava-Milostovice. Ve 12 h pochod his-
torických jednotek obcí, ve 13 h slavnostní nástup, ve 
13.30 h ukázka obrany opevnění – cvičení. Prohlídky 
pěchotního srubu OP – S 25 u trigonometru s dobově 
oděnými průvodci, výstava dobové výstroje a zúčast-
něné techniky. Info: www.opevneni-milostovice.com.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
18. 10. 11.30 OTEVŘENÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ 

„TRANSA CUP”. 

27. 10. 16.00 TURNAJ V MARIÁŠI „MÁRO CUP 2009” – přihlášky 
do 23. 10.: 777 222 396

28. 10. 13.00 DÁREK KE DNI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. Vyhraj 
pivo Gambrinus 10 nebo Kofolu. Podmínkou je 3x 
STRIKE po sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

  2., 9., 16.,  20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA 
23., 30. 10.  A KARAOKE

SPORTTOUR 2009
Bodovaný celoroční seriál 27 soutěží v různých sportech. Přihlášky možné na 
každé dílčí akci v rozsahu: plný zápis/1 soutěž (seznamovací). Více na www.
sporttour.org, tel.: 724 293 910.
  3. 10. 10.05 SPORTTOUR – BIKE-CROSS, OPEN – cross country 

na horských kolech (26. soutěž). Prezentace do 10.05 h. 
Slavkovský lesík.

10. 10. 12.05 SPORTTOUR – STŘELECKÝ KROS – letní biatlon (27. 
soutěž). Prezentace do 12.05 h. Střelnice AVZO Nepla-
chovice.

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
 2. 10.–4. 10.  AKTIVNÍ NIKE VÍKEND aneb víkend v pohybu. 

Malá Morávka.
17. 10.  9.00–12.00 PROMO AKCE PRO VŠECHNY: cvičení Bosu, 
 15.00–19.00 Bodystyling, Spinning, H.E.A.T. program (chodící 

pásy)
18. 10.  9.00 ŠKOLENÍ DIPLOM BOSU STRENGHT
20. 10. 18.30–20.30 NOVÝ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY STOP 

OBEZITA – teorie, pohyb
24. 10.  9.00–11.00 ZUMBA PARTY S VĚROU
28. 10.  8.30–9.25 NIKE DYNAMIC TRANING – nový způsob posilo-

vání a získávání kondice, vhodné i pro muže
CVIČENÍ S V. MACOŠKOVOU, tělocvična Zimní stadion. Po a Čt: 18–19 h 
– P-Class, 19–20 h – Dance aerobic, Pilates (tělocvična ZŠ Šrámkova), Út 
a Čt: 19–20 h – Posilování a protahování, Po a Čt: 9–9.55 h – Ranní bodys-
tyling s možností hlídání dětí (Fit klub Perfekt, Sady Svobody 4), Po, Út a St: 
15.30–16.25 a Pá: 15–15.55 h – Aerobik pro dívky (Sport Perfekt, Na Ryb-
níčku).

STUDIO TANYTANY
Sadová 46, Opava, tel.: 604 214 103, E. Grambalová, www.tanytany.cz
KURZY: 1. 10. – Břišních tanců pro začátečnice (16.30 h), Flirt dance pro 
začátečnice (17.30 h), Kurz břišních tanců pro pokročilé (18.30 h), Tribal 
fusion – předpokládá zákl. dovednost orientu (19.30 h). 5. 10. – Břišních 
tanců pro začátečnice (16.30 h), Flamenca (17.30 h), Afrika s živými bubny 
(18.30 h), Latina pro začátečnice (19.30 h), Latina pro pokročilé (20.30 h). 
6. 10. – Břišních tanců a moderny pro dívky od 7 let (15.30 h), Kankánu 
(16.30 h), Flirt dance pro pokročilé (17.30 h), Břišní tance pro mírně pokro-
čilé (18.30 h). 
16. 10. 16.30–18.30 SEMINÁŘ BŘIŠNÍCH TANCŮ – začátečnice
 18.30–20.30 SEMINÁŘ BŘIŠNÍCH TANCŮ – pokročilí
23. 10. 17.00–20.00 WORKSHOP TANCE SE ZÁVOJEM

SPORTOVNÍ AKCE
4. ROČNÍK OLYMPIÁDY SPECIÁLNÍCH TŘÍD – 6. 10. Pořádá ZŠ pro 
tělesně postižené ve spolupráci se ZŠ Slezský odboj, ZŠ Englišova a TJ Sokol 
Opava. Kategorie: tělesně zdatnější, mechanický vozík (bez a s částečnou 
asistencí, vše s plnou asistencí). Atletický stadion ZŠ Englišova.
MORAVSKÁ VETERANIÁDA – 10. 10. Soutěžit budou muži i ženy v těchto 
disciplínách – běh 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 
3 000 m chůze, dálka, trojskok, výška, koule, kladivo, disk, oštěp, tyč. V 11 
hodin startuje 3 000 m chůze, tyč a koule, v 11.30 hodin běh na 800 m 
a dálka, ve 12 hodin běh na 60 m a disk, ve 12.15 hodin běh na 1 500 m, ve 
12.30 hodin běh na 100 m a výška, ve 12.45 hodin oštěp, ve 13 hodin běh 
na 3 000 m, ve 13.15 hodin běh na 400 m a trojskok, ve 13.30 hodin kladivo 
a ve 14 hodin běh na 200 m. Přihlášky k závodům se přijímají buď osobně 
v den závodů v závodní kanceláři od 9.30 do 11 hodin, nebo předem poštou, 
telefonicky (553 615 733) či e-mailem (sokolopava@tiscali.cz). Pořádá TJ 
Sokol na Tyršově stadionu. 
DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ – 14. 10. Přijďte si vyzkoušet orientační 
běh. Pořádá TJ Opava, oddíl OB ve spolupráci se ZŠ Englišova. Závodu se 
mohou zúčastnit školy i jednotlivci, prezentace průběžná od 10 do 16 h. 
Školní hřiště ZŠ Englišova.
BAREVNÝ PODZIM – 17. 10. Pro příznivce aktivního pobytu v přírodě 
pořádá SK Klub českých turistů ZdP Elán Opava. Sraz: nádraží Opava-východ 
v 8 h, odjezd 8.30 h směr Krnov Cvilín. Trasa: Cvilín–Šelenburk–Úvalno–
Vartnov–Brumovice–Skrochovice. Info: www.turistikapostizenych.webz.cz, 
tel.: 607 854 554.
SLAVKOVSKÝ LESÍK – 18. 10. – 40. ročník veřejného přespolního běhu. 
Pořádá TJ Opava, oddíl orientačního běhu, prezentace 8.30–9.30 h, závod 
pro věkové kategorie 2 až 100 let. Fotbalové hřiště ve Slavkově.
SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM OLYMP INN, Kylešovice, 
www.olympinn.cz. Bosu (Po: 17.30–18.25, 19.30–20.25 h), Bodystyling (Po: 
18.30–19.25 h, St: 17.30–18.25 h), Power jóga (Út: 16.30–17.25 h, St, Čt: 
18.30–19.25 h), Chi-tonning (Út: 17.30–18.25), Fat burner (Út, Ne: 18.30–
19.25 h, Čt: 17.30–18.25 h), Power cardio (St: 19.30–20.25 h), Gravidjóga 
(Pá: 17–18 h), Břišní tance (Ne: 18.30–19.25 h), Junior aerobic (St: 15.30–
16.25 h), Dance aerobic (St: 16.30–17.25 h). 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamova-
telé akcí.
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás opět zajímavou kří-
žovku a tentokrát i sudoku se dvěma tajenkami. V tajence 
naší křížovky je ukryto jméno osobnosti našeho regionu 
a v říjnovém sudoku naleznete dvě opavské městské části. 
Tři vylosovaní výherci od nás získají fotografickou publikaci 
Opavy. Správné znění tajenky křížovky můžete zasílat do 15. 
října, a to 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 říjnové křížovce: Před 350 lety se v Hlučíně narodil … 
(tajenka), český kněz a spisovatel – představitel české kon-
ceptuální homiletiky, básník a hagiograf (spisy o životě sva-
tých). Ve svých výkladech se projevil jako výborný znalec lido-
vého prostředí, přísloví, úsloví, zvyků a pověr. Napsal celkem 14 
spisů. Zemřel 7. 12. 1725 na Prostějovsku (Velké Slatenice).

Text k sudoku se dvěma tajenkami: Dominantou opavské 
městské části … (1. tajenka) je 23 m vysoká kaple Anděla 
strážného z roku 1936, která byla postavena na soukromém 
pozemku a majitel ji později daroval obci. V roce 1904 se zde 
narodil spisovatel Frano Směja. Další opavskou částí jsou … 
(2. tajenka), prvně připomínané již ve 14. století. Arche-
ologické nálezy dokládají osídlení lidu s kulturou kruhových 
amfor, lidu popelnicových polí a Slovanů z 9. a 10. století. 
V roce 1581 rozsáhlé selské rebelie.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval 
číslice 1 až 9. Tajenky na podbarvených řádcích odhalíme tak, 
že za čísla 1, 2, … 9 dosadíme pro 1. tajenku ve 2. řádku pís-
mena: CH, S, L, E, Z, C, É, A, U a pro 2. tajenku v 8. řádku 
písmena: O, I, R, V, Á, E, V, C, V.

Správné znění tajenky zářijové křížovky zní: Tak se raději 
sám utopil v akváriu. Tašku s propagačními předměty sta-
tutárního města Opavy si v redakci Hlásky mohou vyzved-
nout tito výherci: Ivan Tvrďoch, Opava 5; Viktorie Lipinská, 
Opava 1; Rostislav Dembowski. Řešení sudoku s tajenkou je: 
6178 24395 = BÍLÁ OPAVA.

8 6 3 9

3 7 4 9 1 2

3 1 2 9

7

4 8 5 2

6 8 5 2 9 1

1 3 7 5

Křížovka, sudoku

ZÁBAVA
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Fotbalistům SFC Opava se 
zatím podzimní ligová část 

nedaří podle představ. Bě-
hem dosavadních devíti utká-
ní nastříleli pouhé čtyři bran-
ky a okupují poslední čtvrtinu 
druholigové tabulky.

Horší střeleckou produktivitu mají 
už jen poslední Vítkovice se 3 góly. 
Proto na konci září posílil klub odcho-
vanec Zbyněk Pospěch, který se 
vinou zranění nedostal do brněn-
ského A týmu. Pro zkušeného útoč-

níka je Opava jediným druholigovým 
mužstvem, jehož řady byl ocho-

ten dočasně posílit. Domácí fanoušci 
si na jeho fotbalové parády budou 
muset ještě chvíli počkat, neboť 
vinou událostí spojených s poháro-
vým duelem proti Baníku bude mít 
SFC pravděpodobně uzavřený stadion 
na zápasy proti Mostu a Karviné. 
Na snímku je další letošní posila, 
obránce Vladimír Čáp (vpravo), který 
Opavu posílil z polského Slask Wro-
clav. Mimochodem, paradoxní je, že 
úroveň obdržených branek Opavy je 
dobrá a je srovnatelná se třemi nej-
lepšími týmy ligy.
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Opavští fotbalisté hledají střelce

Olympiáda speciálních tříd. 
Základní škola pro tělesně posti-
žené ve spolupráci se ZŠ Slez-
ského odboje, ZŠ Englišova a TJ 
Sokol Opava připravuje 4. roč-
ník Olympiády speciálních tříd, 
který se uskuteční v úterý 6. října 
na atletickém stadionu ZŠ Eng-
lišova. Tělesně zdatnější budou 
soutěžit v hodu na terč, ve skoku 
z místa a v běhu na 50 m. Pro děti 
na mechanickém vozíku je připra-
ven hod na terč, samostatná jízda 
na vozících 5 m a dojezd na jeden 
záběr. Ti, kteří budou potřebo-
vat plnou asistenci, budou soutěžit 
v hodu na terč, slalomu a dojezdu 
na jeden záběr. 
Taekwondisté úspěšní na kic-
kboxu. Opavští taekwondisté 
se přihlásili na mezinárodní sou-
těž Czech Open 2009 v kickboxu, 
která se konala v sobotu 12. září 
v Praze. Soutěž pořádal Český 
svaz fullkontaktu, jehož pravidla 

umožňují účast všech bojových 
umění. Soutěžící si tak poprvé 
vyzkoušeli disciplíny semikontakt 
a lightkontakt. Opavský tým tvo-
řili junioři Beáta Paláčková, Mar-
tin Žídek a senioři Marek Viná-
rek a Lukáš Martiník, kteří jsou 
také trenéry opavské školy. Beáta 
Paláčková získala první místo ve 
své váhové kategorii do 60 kg, 
Lukáš Martiník ve váhové kategorii 
do 94 kg obsadil 3. místo a Marek 
Vinárek 2. místo. 
Moravská veteraniáda. TJ Sokol 
Opava pořádá 10. října od 11 
hodin na Tyršově stadionu Morav-
skou veteraniádu. Soutěžit budou 
muži i ženy v těchto disciplínách 
– běh 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1 500 m, 3 000 m, 3 000 m 
chůze, dálka, trojskok, výška, 
koule, kladivo, disk, oštěp, tyč. 
Šachisté hostili slovenský Lip-
tov. Opavští šachisté přivítali ve 
druhé polovině září kolegy ze slo-

venského Liptova a utkali se s nimi 
v turnaji v bleskové hře a v me-
zinárodním zápase. Z vítěz-
ství v bleskovém šachu se rado-
val opavský Radomír Caletka (13 
bodů, lepší pomocné hodnocení), 
druhý skončil další domácí šachista 
Marek Nábělek (13 bodů), třetí 
místo obsadil zástupce liptovské 
šachové školy Karol Pekár s 10,5 
bodem. Vyvrcholením společného 
setkání byl oficiální zápas na osmi 
šachovnicích s tempem hry 1,5 h 
na partii. Ve velmi vyrovnaném 
utkání měli nakonec více štěstí 
domácí. Nábělek porazil Pekára, T. 
Kriebel remizoval s Jelenem, Wec-
zerek udolal Hrnčiara a Záleský 
Petera, Olšar se rozešel smírně 
s Paliderem, Sovadina prohrál 
s Pechem, Vilášek remizoval s Na-
halkou a Rytíř porazil zkušeného 
Demka. Celkovým skóre 5,5:2,5 
tak opavští šachisté vrátili svým 
partnerům předloňskou porážku.
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