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Listopad 1989 ve fotografiích Jiřího Kristiána
Listopadové události roku 1989 jsou významným dějinným mezníkem 20. století. V rámci oslav 
jejich dvacátého výročí vám proto namísto obvyklého obsahu nabízíme fotografie Jiřího Kristi-
ána, který zachytil řadu nejsilnějších místních momentů, včetně nezapomenutelných revolučních 
debat ve Slezském divadle vedených Pavlem Dostálem, pozdějším ministrem kultury ČR. S dal-
šími snímky tohoto fotografa se může během listopadu seznámit na výstavě s názvem Už jde 
rudoch od válu, která bude instalována ve foyer na II. pořadí ve Slezském divadle.
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
V druhé polovině listopadu si připomeneme dvacáté 
výročí konce pádu dlouhé éry totalitní diktatury. Režimu, 
který milionům lidí několika generací zničil jejich životy 
či životy blízkých, jejich profesní kariéry, jejich sny 
o svobodomyslném životě. 

Události, které vedly k jeho pádu, jsou proto velmi důle-
žité. Namísto životů řízených komunistickou ideologií se 
otevřela lidem možnost žít svobodně, cestovat a hledat 
si a vybrat takovou práci, která by naplnila jejich přání. 
Listopadová revoluce je mezník srovnatelný s klíčovými 
daty 20. století.

Pád komunistického režimu v Československé republice 
byl velmi rychlý. Jako by revoluce běžela v sedmimílo-
vých botách a každý den přeskočila více překážek, než 
kolik by si realisté dokázali představit. 

V Opavě se samozřejmě nerozhodovalo o osudu země. 
Sehrála však velkou roli. Byla příkladem pro všechna 
ostatní okresní města v tom, jak rychle se dali místní 
prominenti nahradit lidmi, kteří už neřídili život podle 
stranických průkazek a prostřednictvím tajné policie. 
Opavské události a opavští revolucionáři navíc neovliv-
ňovali jen dění ve městě, ale měli velký vliv i na události 
v Ostravě a v kraji. Osobnostem, které se přímo podí-
lely na tomto dění, patří dík. Ať už to byli lidé, kteří táhli 
revoluci v jejím úvodním období, nebo lidé, kteří pomá-
hali město a okres dovést k prvním skutečně svobod-
ným volbám. 

Opavská kulturní organizace ve spolupráci s dalšími 
institucemi připravila na listopad festival, jehož prostřed-
nictvím si připomeneme podobu tehdejšího světa a lis-
topadové dny, které jej změnily. Připravena je řada kon-
certů. Vystoupí jak legendární undergroundoví rockeři, 
tak písničkář, který se účastnil opavské revoluce. A při-
jede i zpěvačka Marta Kubišová, jejíž písně provázely 
řadu pražských demonstrací. Připraveny jsou divadelní 
hry, filmová představení, která se ohlíží životem v es-
tablishmentu nebo nabídnou pohled na to, jak by naše 
země mohla vypadat bez listopadové revoluce. 

Lidé, kteří působili v Koordinačním centru Občanského 
fóra, budou mít příležitost se opět sejít, vidět tváře, 
z nichž některé možná dvacet let neviděli. 

Rád bych pozval všechny, kteří si chtějí připomenout lis-
topadové události pietním 
způsobem, aby se 17. lis-
topadu zúčastnili vzpomín-
kové akce u Památníku obětí 
totalitních režimů na náměstí 
Slezského odboje. Pro rodiče 
a děti je pak v podvečerních 
hodinách připravena lampió-
nová procházka městem.

Věřím, že i tentokrát vás 
bude barevná Hláska s pře-
vahou černobílých dobo-
vých fotografií o bílé Opavě 
úspěšně provázet celým 
měsícem.
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Kontakt na inzerci
Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz

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

224 816 821 – sl. Saricheva.

www.naseopava.cz

Zbyněk Stanjura
primátor

Listopad 89 v Opavě
Hlavní rubriky tohoto čísla Hlásky jsou věnovány 
událostem a osobnostem listopadu 1989 v Opavě. 
Na tomto unikátním snímku z první opavské 
demonstrace 21. 11. 1989 je Pavel Dostál, který 
zapaluje svíčku v opavské kouli. Foto: Karel Bureš
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AKTUALITY

Česká republika oslaví v listo-
padu 20. výročí sametové re-

voluce. Ohlédne se za událostmi, 
které vedly k pádu českosloven-
ské komunistické diktatury a při-
vedly zemi k demokratické části 
světa. Opava si místní i republi-
kové dění připomene řadou kul-
turních a vzpomínkových akcí, je-
jichž vyvrcholením bude koncert 
Marty Kubišové ve Slezském di-
vadle. Festival k dvacátému výro-
čí dramaturgicky připravila Opav-
ská kulturní organizace (OKO).

Sametový festival začne 15. listopadu 
a vyvrcholí 26. listopadu. Detailní infor-
mace o akcích najdete na plakátech, 
webových stránkách OKO, webových 
stránkách města či v kulturním kalen-
dáři Hlásky. Předprodej vstupenek na 
akce, které nejsou volné, bude probíhat 
ve Sluně.

Filmový úvod

Úvod festivalu bude patřit filmovému 
plátnu, které připomene hrůzu života 
v totalitním státě. Dokumentární film 
Lindy Jablonské Vítejte v KLDR! popi-
suje s hořkým úsměvem poznávací zájezd 
skupiny českých turistů do Korejské lido-
vě-demokratické republiky, při kterém 
museli účastníci zájezdu respektovat řadu 
místních omezení a zákazů. Film podává 
odstrašující příklad toho, jak by mohla 
vypadat naše republika, kdyby nedošlo 
k sametové revoluci. Turisté se nesměli 
pohybovat mimo hotel bez dozoru nebo 
oslovit Korejce na ulici, museli odevzdat 
mobilní telefony a klanět se sochám seve-
rokorejského vůdce. A viděli z Koreje jen 
to, co jim státní moc dovolila.

Hned o den později se za totalitou ohléd-
neme prostřednictvím filmového ztvár-
nění kultovní knihy českého underg-
roundu …a bude hůř. Režisér Petr 
Nikolaev je známý adaptací knihy 
Báječná léta pod psa, tentokrát však na 
období vlády Gustáva Husáka nepohlíží 
s laskavým humorem, ale přímočaře, 
syrově a bez příkras. Film je černobílý, 
aby dokázal přesněji vystihnout předlohu 
Jana Pelce a normalizační dobu. Film zís-
kal Českého lva za střih a filmovými kri-
tiky byl vyhlášen nejlepším filmem roku 
2007. Promítání obou snímků probíhá 
v rámci oslav 50. výročí Opavského fil-
mového klubu v kině Mír (viz str. 15).

Památka a lampiónový 
průvod

Výročí 17. listopadu, které slavíme jako 
Den boje za svobodu a demokracii, si 

bude možné připomenout vzpomínkovým 
setkáním, které se bude konat v 10.00 
hodin u Památníku obětí totalitních 
režimů na náměstí Slezského odboje. 

Odpoledne 17. listopadu se uskuteční 
lampiónový průvod, který je určen 
především rodičům a dětem. Sraz všech 
účastníků bude v 16.30 hodin na Hor-
ním náměstí, kde bude na promítacím 
plátně čekat Krteček a další pohádkové 
postavy. Ještě před cestou vystoupí kej-
klíři, kteří průvod povedou, a poté si 
může každý, kdo bude mít lampión, 
posvítit na nevšední procházku přes 
parky v centru města. Na konci puto-
vání budou na děti opět čekat některé 
pohádkové postavičky. 

S výrobou lampiónů pomůže zájemcům 
Středisko volného času, které připra-
vilo v době od 14.00 do 16.00 hodin ve 
svých prostorách na Jaselské 4 mate-
riál i pomoc s výrobou. Stačí, když si 
zájemci vezmou třicet korun a lampión 
si s odbornou pomocí vyrobí. Na pří-
pravě průvodu se také podílí statutární 
město Opava, Městská policie Opava, 
Středisko volného času Opava, Slezské 
divadlo Opava a Univerzitní sportovní 
klub Slezské univerzity v Opavě.

Divadelní hry

Významnou roli v sametové revoluci 
sehrála divadla, a proto Opavu čeká 
i řada divadelních představení. Hra 
Osmdesátdevět – trenažér jedné 
revoluce je hrou divadla Fest a zároveň 
zážitkovým workshopem na téma revo-
luce roku 1989. Každý z diváků bude 
mít příležitost opět prožít listopadové 
události. Na události roku 1989 se dívá 

očima dnešních třicátníků. Kombinuje 
klasické postupy s interaktivní rekon-
strukcí jednání mezi Občanským fórem 
a zástupci totalitní moci. Poukazuje na 
vykloubenost tehdejší morálky, klade 
otázky zpochybňující zavedené pravdy 
a pátrá po tom, jak revoluční události 
ovlivnily formování české identity. Hra 
je připravena na 19. listopadu a bude ji 
hostit Refektář Domu umění.

V neděli 22. listopadu pak Slezské diva-
dlo představí hru vůdčí postavy lis-
topadových událostí Václava Havla – 
Zahradní slavnost. Havlova první 
celovečerní hra odhaluje i po téměř 
padesáti letech fungování nejrůznějších 
systémů a mechanismů, které jsou zalo-
ženy na nekonkrétních frázích, rychlých 
výměnách kabátů a slovních hříčkách.

V úterý 24. listopadu je naplánováno 
v Evženovi studentské divadelní pásmo 
V sametu. Pod dramaturgickým vede-
ním Blanky Fišerové ze Slezského diva-
dla připravili studenti Slezské univerzity 
scénickou koláž z textů prorežim-
ních i protirežimních autorů. Můžete se 
těšit na rudou poezii i na texty Václava 
Havla. Nebudou chybět dobové i zaká-
zané hity, propagandistická hesla, novi-
nové články i seriózní projevy. Scénická 
koláž V sametu nabídne groteskní i tra-
gikomický pohled mladé generace na 
dobu dávno minulou. 

Koncerty

S listopadovými tématy budou spo-
jeny i tři koncerty. Music Club 13 bude 
21. listopadu hostit hudební under-
groundovou rockovou legendu Plas-
tic People Of The Universe. Skupina, 

Opava oslaví dvacetiletí od pádu

komunistické diktatury

Pomozte najít bývalé revolucionáře
Vážení spoluobčané, statutární město Opava prostřednictvím své příspěvkové 
organizace OKO připravuje u příležitosti 20. výročí sametové revoluce několik 
zajímavých kulturních akcí. V rámci jedné z nich by rádo pozvalo členy bývalé 
Koordinační rady Občanského fóra v Opavě. 
Údaje z původních seznamů z roku 1989 už pochopitelně nejsou aktuální. Řadu 
lidí se podařilo najít, ale na další se nedaří najít kontakty. Zatím se nepodařilo 
kontaktovat tyto bývalé členy: pan Helebrant(d) (Branecké železárny), T. Špalek 
(ČSD železniční stanice), P. West (Domácí potřeby), Ing. Ťapťuch (Geodézie), 
J. Adámek (Ingstav Opava), Ing. P. Král (JZD Kateřinky), J. Rubý (JZD Otice), 
K. Hřivnáčová (MDKPB Opava), J. Fajka (Mlýny Palhanec), V. Kubicová (MTZ 
Opava), pan Werner (RaJ Opava), J. Kellner (Silesia – elektroopravna), M. Kaš-
tovský (SOU stavební), pan Prokš (Stavoprojekt), pan Chmelař (Školní statek), 
JUDr. Zuzana Kostřibová (Technické služby Opava), pan Skalický (Zemědělské 
stavby Opava), M. Chodurová (ZŠ Oldřišov), P. Klapetek (ZZN Opava).
Pokud jste některá z těchto osob, znáte ji, či máte na ni kontakt, 
ozvěte se nám prosím do 10. listopadu na email: jana.popkova@opava-
-city.cz nebo telefonní čísla: 553 756 209, 604 229 333. Za vaši pomoc 
vás odměníme malým dárečkem.
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Listopadové zastupitelstvo. 
Další zasedání opavského zastupi-
telstva proběhne v úterý 3. listo-
padu ve Sněmovním sále minorit-
ského kláštera v Opavě. Zasedání 
začíná v 9 hodin a na programu je 
mimo jiné prodej pozemků určených 
pro severní obchvat města, schvá-
lení vyhlášky o nakládání s odpady 
a zároveň poplatků za odpady na 
příští rok či zpráva o fungování hřišť 
a zahrad v mateřských školách pro 
rodiče a děti. Podrobnější informace 
naleznete na úřední desce Magis-
trátu města Opavy, na plakátech a na 
webové adrese www.opava-city.cz. 
Opava obdržela dotaci pro dobro-
volné hasiče. Zastupitelstvo Morav-
skoslezského kraje dne 13. července 
rozhodlo o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace ve výši 50 tisíc Kč 
na výdaje jednotek sboru dobro-
volných hasičů statutárního města 
Opavy, které vznikly při odstraňování 
následků povodně po přívalových 
deštích v měsíci červnu a červenci 
2009. Tato dotace může být použita 

mj. na zabezpe-
čení akceschop-
nosti jednotek 

sboru dobrovolných hasičů města 
Opavy, dále pak na věcné vybavení 
neinvestiční povahy, na neinvestiční 
opravy, revize, technické prohlídky 
požární techniky a věcných pro-
středků požární ochrany a na výdaje 
za uskutečněné zásahy dobrovolných 
hasičů při záchranných a likvidačních 
pracích vyvolaných povodněmi.
Návštěvní hodiny hřbitova o Du-
šičkách. Ve dnech 28. října až 2. lis-
topadu bude Městský hřbitov otevřen 
od 7 do 22 hodin. Od 3. listopadu 
bude pokračovat běžná provozní 
doba, a to od 8 do 18 hodin. 
MHD v době Dušiček. Ve dnech 
31. října, 1. a 2. listopadu bude 
MDPO, a.s. připraven vypravit dle 
potřeby další posilové spoje na Měst-
ský hřbitov. Cestující mohou v MHD 
zdarma přepravovat jeden věnec 
nebo smuteční kytici.
Kulturní a sportovní granty. 
Ještě jednou připomínáme uchaze-
čům o sportovní a kulturní granty, 
že žádosti o finanční podporu bude 
opavská radnice přijímat do 20. lis-
topadu. Potřebné formuláře žádostí 
a komplexní informace najdete na 
www.opava-city.cz. 

Ocenění pro dárce krve. Na konci 
října ocenilo město ve spolupráci 
s opavským Červeným křížem dva-
cítku dobrovolných dárců krve. Město 
věnovalo každému z těchto zlatých 
dárců finanční odměnu jako poděko-
vání za pomoc potřebným. 
Vánoční ozdoby. Uzávěrka sou-
těže O nejkrásnější vánoční ozdobu 
je 13. listopadu. Děti, pokud se 
chcete soutěže zúčastnit, doručte své 
výtvory na adresu Magistrát města 
Opavy, odbor kancelář primátora, 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
budova Hlásky, 3. patro, dveře č. 65.
60. výročí založení SŠ poštovních 
a logistických služeb. Nejstarší 
materiály dokládající zahájení výuky 
se dle zápisu v Pamětní knize města 
Opavy datují ke školnímu roku 1949/
1950. V tomto zápisu je uvedeno, že 
bylo „pro poštovní dorost otevřeno 
4. 11. 1949 krajské internátní uči-
liště mladých pošťáků”. Při příležitosti 
60. výročí založení pořádá škola ve 
dnech 4.–6. listopadu dny otevřených 
dveří, a to od 9 do 13 hodin. V těchto 
dnech bude rovněž možné v prosto-
rách školy zhlédnout výstavu obrazů 
malíře Stanislava Havlíka.
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která vznikla na konci šedesátých let, 
hrála originální hudbu ovlivněnou elek-
tronickými experimenty a vdechla nový 
život poezii významných českých bás-
níků. Totalitní moc členy skupiny šikano-
vala a jejich soudní proces s komunistic-
kým režimem byl jedním z významných 
impulsů pro založení disidentského 
uskupení Charta 77.

Do Opavy zavítá i písničkář Václav 
Koubek, který zde ve vypjatých lis-
topadových dnech roku 1989 hrál na 

Horním náměstí. Písničkář, herec, reži-
sér a spisovatel, ke kterému neodmys-
litelně patří tahací harmonika a nalé-
havý skřehotavý hlas, bude mít svůj 
recitál v Evženovi 25. listopadu.

Festivalovým vrcholem bude vystoupení 
Marty Kubišové ve Slezském diva-
dle. Zpěvačka, jejíž Modlitba pro Martu 
provázela řadu protirežimních demon-
strací, vystoupí ve Slezském divadle 
s recitálem Já jsem já. Tento recitál 
představuje zasněné ohlédnutí za celo-

životní pěveckou poutí Marty Kubišové. 
Poprvé byl představen v září 2003 
v Divadle Ungelt a uvádí se dodnes. 
Hudební večer moderuje ředitel tohoto 
divadla Milan Hein, na klavír zpěvačku 
střídavě doprovází Petr Malásek, Pavel 
Větrovec nebo Karel Štolba. V dojem-
ném retro-recitálu zaznívají všechny 
legendární hity jako Loudá se půlměsíc, 
Řekni, kde ty kytky jsou, Nechte zvony 
znít, Nechci být ta druhá, Magdaléna, 
Ukolébavka pro nenarozené děti a ne-
chybí ani Modlitba pro Martu.

Developerská skupina Crestyl 
nabídla městu Opava šest ar-

chitektonických návrhů na novou 
podobu Horního náměstí v Opa-
vě. Návrhy předala jako nabídku 
městu Opava na zpracování pro-
storu současné Slezanky. 

Skupina Crestyl oslovila celkem sedm 
architektonických kanceláří a architektů. 
Jedná se jak o mezinárodní architekto-
nická studia, tak studia s lokální působ-
ností, která za sebou mají úspěšně 
realizované projekty. Návrhy byly pre-
zentovány odborné komisi, která do 
poloviny listopadu vybere nejlepší pro-
jekt. Vzhledem k významnému dopadu 
tohoto kroku na budoucí podobu cen-
tra města se budou na rozhodování podí-
let i samotní obyvatelé Opavy. Jednotlivé 
návrhy si mohou prostudovat a hlasovat 
pro ten nejlepší v Městském informačním 
centru města Opavy, a to až do 12. listo-
padu každý všední den od 8 do 18 hodin.

„Protože máme v centru města velký 
investiční záměr, který ovlivňuje podobu 
celého náměstí, oslovili jsme město 
Opava s návrhem, že zpracujeme vari-
anty architektonického ztvárnění jiho-
západní uliční fronty Horního náměstí. 
Shodli jsme se, že návrhy řešení musí 
být komplexní a reprezentativní tak, 
aby náměstí i nadále plnilo obchodní 
a kulturní funkce, které k centru kaž-
dého města historicky patří. Nová 
podoba náměstí musí být funkční a ar-
chitektonicky unikátní při zachování tra-
diční struktury centra města. A samo-
zřejmě výběr vhodného návrhu musí 
být objektivní a je potřeba mít z čeho 
vybírat – proto jsme připravili prezen-
taci několika návrhů od různých archi-
tektů, které byly představeny odborné 
komisi,” řekl Omar Koleilat, gene-
rální ředitel skupiny Crestyl. Mezi členy 
odborné komise jsou například ředi-
telka Národního památkového ústavu 
Naděžda Goryczková, profesor Vladimír 

Šlapeta z brněnské fakulty architektury 
či člen výkonného výboru Komory archi-
tektů z Ostravy Martin Chválek.

„Vzhledem k významnosti náměstí pro 
celou Opavu zástupci města navrhli, 
aby o variantách řešení hlasovali i oby-
vatelé. Věříme, že návrhy osloví veřej-
nost i zástupce města a společně vytvo-
říme reprezentativní a funkční náměstí, 
které si Opava zaslouží,” dodal Omar 
Koleilat.

Aby komise ani obyvatelé nebyli při 
výběru toho nejlepšího návrhu jakko-
liv ovlivňováni, zůstanou až do ozná-
mení vítězného návrhu v anonymitě. 
Prezentací návrhů Crestyl reaguje na 
výzkum, ze kterého vyplynulo, že 80 % 
lidí si přeje Horní náměstí architekto-
nicky upravit.

Více informací a vizualizace na měst-
ském webu (www.opava.cz).

Crestyl nabídl městu architektonické návrhy
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Ve třech listopadových týdnech 
proběhne na území města tra-

diční podzimní úklid, který orga-
nizuje odbor životního prostředí. 
Opět budou na vybraných místech 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery, které budou sloužit k ulo-
žení odpadu z úklidu zelených 
ploch a prostranství kolem domu. 

Podzimní úklid proběhne od 2. do 
23. listopadu. Kontejnery budou při-
staveny ve 14 hodin a odvezeny téhož 

dne v 18 hodin. V případě nepříznivého 
počasí bude podzimní úklid na dobu 
nezbytně nutnou přerušen a po zlep-
šení klimatických podmínek bude navá-
žení kontejnerů pokračovat v souladu 
s níže uvedeným harmonogramem. 
Další odpady – kusový, objemný, sta-
vební, případně nebezpečný jako led-
ničky, televizory, pneumatiky, autoba-
terie, obaly od olejů a nátěrových hmot 
nedávejte do kontejnerů. Můžete je bez-
platně odevzdat ve sběrných místech 
na ulici Hálkova v Kateřinkách, Bílo-

vecká v Kylešovicích (za železničním 
nadjezdem) a Přemyslovců v Jaktaři. Do 
15. listopadu mají otevřeno v pracov-
ních dnech od 11 do 17.30 hodin a v so-
botu od 8 do 11 hodin. Od 16. listo-
padu do 14. března začíná zimní provoz, 
a to pouze ve vybraných dnech od 11 do 
17.30 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin. 
Sběrné místo Hálkova je otevřeno ve 
středu, Bílovecká v úterý a Přemys-
lovců ve čtvrtek. Bližší informace vám 
poskytne paní Drešlová na odboru život-
ního prostředí – tel.: 553 756 877.

Podzimní úklid v Opavě

Den stavitelství a architektury. 
Střední průmyslová škola stavební 
na Mírové pořádá v sobotu 28. lis-
topadu od 14 hodin Den stavitelství 
a architektury. V rámci tohoto dne 
proběhne několik přednášek a pre-
zentací. Pokud vás zajímá dotační 
program Zelená úsporám, navštivte 
přednášku odborníka Státního fondu 
životního prostředí ve 14 hodin. Jestli 
chcete vědět více o plánované cyk-
lotrase Opava – Krnov, její pre-
zentace bude připravena ve 14.30 
hodin. Přednáška oddělení rozvoje 
města opavského magistrátu před-
staví integrovaný rozvojový plán 
pro obnovu sídliště Kateřinky. Od 15 
hodin se můžete přijít poradit s vaší 
žádostí. Zároveň od 14 hodin bude 
probíhat prezentace projektů Slez-
ských staveb Opava, každou hodinu 
prohlídka školy v doprovodu její ředi-
telky a představení oborů vyučova-
ných na této škole. 
Dny otevřených dveří. Církevní 
konzervatoř Opava na Beethove-
nově ulici č. 1 vás zve na prezentaci 
školy, která bude zahájena 11. listo-
padu v 10 hodin koncertem studentů 
v aule. Poté bude pokračovat předsta-
vení jednotlivých oborů, přípravných 

kurzů k talentové zkoušce a budete 
mít možnost konzultovat s pedagogy, 
prohlédnout si budovu a i v ní nově 
otevřený domov mládeže. Střední 
průmyslová škola stavební na 
Mírové 3 pořádá pro zájemce o stu-
dium ve středu 18. listopadu od 16 
hodin den otevřených dveří. Máte tak 
možnost poznat školu a informovat 
se na otevírané vzdělávací programy 
Pozemní stavitelství a konstrukce, 
Pozemní stavitelství a architektura, 
Technické lyceum a Geodézie a ka-
tastr nemovitostí. Stejného dne i ho-
diny se uskuteční den otevřených 
dveří i na Střední škole technické 
na Kolofíkově nábřeží 51. 
Kam po základní škole. Ve dnech 
11. a 12. listopadu od 9 hodin pro-
běhne v prostorách Střední školy 
technické na Kolofíkově nábřeží 51 
akce zvaná Informa 2009. Je určena 
žákům vycházejícím ze základní 
školy za účelem získání přehledu 
o možnostech studia v okrese Opava 
i v Moravskoslezském kraji. 
Město chce opravit kapli v Podvi-
hově. Opavská radnice se bude sna-
žit získat dotaci z Moravskoslezského 
kraje či z Ministerstva kultury na 
opravu podvihovské kaple sv. Víta/

sv. Mikuláše. Kulturní památka je ve 
špatném technickém stavu a potře-
buje pomoc. Město proto začalo při-
pravovat projektovou dokumen-
taci, která by měla být připravena 
do konce letošního roku. Na jejím 
základě pak bude oddělení rozvoje 
města usilovat o finance z Programu 
obnovy kulturních památek MSK či 
z Programu obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností.
Nemocnice objednává na vyšet-
ření prsu přes internet. Ženy ve 
věku od 45 do 69 let, kterých se 
týká preventivní vyšetření hrazené 
pojišťovnami (tzv. mamární scree-
ning), se mohou objednávat ve Slez-
ské nemocnici přes internet. Služba 
začala fungovat v polovině října na 
webové adrese www.nemocnice.
opava.cz – Internetové objednávání 
mamografického vyšetření. Zpočátku 
nabízí radiologické oddělení každý 
pracovní den dva volné termíny. 
Objednávka bude žadatelce potvr-
zena emailem. Jedinou povinností je 
žádanka vypsaná gynekologem nebo 
praktickým lékařem. Interval mezi 
preventivními mamografiemi nesmí 
být menší dvou let.

K
R

Á
T

C
E

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

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

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

  5. 11. nám. J. Adamsonové – parkoviště 
u parku

Skřivánčí – za křižovatkou s ul. Jureč-
kova Englišova – u prodejny potravin

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

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

10. 11. Šeděnkova – parkoviště u prodejny 
Barum

Šebelova – pravá strana za ul. Přemys-
lovců

Slavkovská – křižovatka s ul. Pavlov-
ského

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

12. 11. Wolkerova – naproti domu č. 32 Rolnická – konečná stanice autobusu 
(Ingstav)

Ratibořská – odstavný pruh vedle Dře-
vony

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

16. 11. 28. října – křižovatka s ul. U Švédské 
kaple Válečkova – křižovatka s ul. Fügnerova Fügnerova – křižovatka s ul. Na Bahně

18. 11. Kolofíkovo nábřeží – s ul. Na Potůčku Jurečkova – u kotelny Hejdukova – vozovka
19. 11. Zahradní – křižovatka s ul. Tyršova Mendlova – panelová plocha u restaurace Ztracená – křižovatka s ul. Gudrichova
20. 11. Vaníčkova – vozovka Wintrova – spojka s ul. Slovenská Hlavní – u domu č. 93

23. 11. Bílovecká – plocha před Okresní sprá-
vou silnic Ruská – křižovatka s ul. Na Pomezí U Hřbitova – plocha u hřbitova
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Spanilou výpravu napříč jednou 
z nejpopulárnějších dětských 

televizních soutěží má za sebou 
čtveřice deváťáků ze školy Edvar-
da Beneše. V pořadu Bludiště se 
stala postrachem soupeřů a do-
sáhla téměř na všechna hlavní 
ocenění, která lze v soutěži zís-
kat. Její výkony bude možné sle-
dovat v televizi od 13. listopadu.

Soutěž Bludiště kombinuje vědomostní 
otázky se sportovními dovednostmi. 
Soutěžící šplhají po lanech a sítích, pře-
konávají překážky a zároveň luští kvízy 
a odpovídají na otázky z řady oborů. 
Pořad vysílá ČT1 v odpoledních hodi-
nách.

„Bludiště nás zaujalo, protože jsme se 
na něj často dívali v televizi. Otázky 
nám nepřišly až tak těžké, říkali jsme 
si, že je to na naší úrovni a mohli 
bychom to zvládnout,” popisuje důvody, 
které přivedly školáky z 9. B do sou-
těže, Vojtěch Mareček. O čtyřech sou-
těžních kandidátech rozhodli ve třídě 
hlasováním a členy týmu se kromě 
Vojty stali Ondřej Balcárek, Jakub 
Takács a Tereza Věntusová.

Vojtěch, nejvýřečnější ze čtveřice, je 
dvojnásobný mistr České republiky ve 
vodním pólu a kromě toho se loni umís-
til na třetím místě v ústředním kole 
soutěže ve hře na housle. Mezi Ond-
řejovy koníčky patří lezení po skalách, 
stejnou zálibu má i Jakub, který kromě 
toho sedm let cvičil karate. Tereza se 
věnuje volejbalu.

Jejich prvním protivníkem byl tým 
z Brušperku. „Nejdříve jsme byli trošku 
vylekaní ze soupeře, protože byli zku-
šenější a už měli za sebou jednu 
výhru. Ale v první části jsme si udě-
lali značný náskok a uvolnili jsme se,” 
vzpomíná Vojtěch Mareček. Opav-
ští soupeře zaskočili v obou prvních 
kolech. Zápletka se ale zdramatizo-
vala po zpestřující disciplíně, které se 
účastní učitelé. „Úkol spočíval v tom, 
aby se učitelé dostali co nejpomaleji 
na kole od startu do cíle. Paní učitelka 
byla dobrá, ale učitel druhého týmu byl 
bývalý krasojezdec, takže měl zkuše-
nosti,” usmívá se Jakub Takács, který 
díky své dobré paměti rozsekl finálový 
kvíz. Opavští tak postoupili do dalšího 
televizního kola. „Byli jsme příjemně 
překvapeni, jaké měli znalosti,” chválí 

čtveřici jejich třídní učitelka Eliška Peš-
ková, která je na soutěži doprovázela 
společně s kolegou Rostislavem Sala-
monem.

I další natáčení byla náročná, a tak je 
pomáhali burcovat spolužáci v pub-
liku. „Vybrakovali snad celou hudební 
učebnu. Tlačili nás dopředu, a to nás 
nutilo vyhrát,” ohlíží se za natáčením 
Vojtěch. Úspěch do dalších kol jim přáli 
i první soupeři z Brušperku, se kte-
rými se zkamarádili. „Náš prvotní cíl byl 
zvládnout se ctí jedno kolo. Nakonec to 
bylo se ctí, ale namísto jednoho jsme 
ještě něco přidali,” uzavírá pozvánku na 
soutěž Vojtěch.

Školáci na spanilé výpravě televizním Bludištěm

Více než sedmdesát kilometrů 
opavských chodníků bylo za-

hrnuto do Operačního plánu zim-
ní údržby, podle kterého bude 
probíhat úklid v době zimních 
měsíců. 

Oproti loňskému roku byl plán o něco 
rozšířen, a to zejména o další frekven-
tované chodníky v městském centru. 
Plán přesně stanovuje, v jakém pořadí 
budou při vyšších sněhových návalech 
cesty a chodníky uklízeny, a také kon-
statuje, které vzhledem k objemu prací 
nebude možné včas uklízet. S jeho 
podobou se můžete seznámit na webo-

vých stránkách města. Jsou zde i údaje 
o úklidu v jednotlivých městských čás-
tech.

Přes čtyřicet kilometrů chodníků bude 
udržováno strojně, tedy vozidly s plu-
hem a sypači. Ručně bude udržováno 
zhruba 19 km2. „Ručně bude sníh odklí-
zen zejména na přechodech pro chodce 
a na místech, kde není možno pou-
žít mechanizační prostředky, jako jsou 
úzké chodníky, schodiště, lávky a po-
dobně,” uvedl náměstek ředitele tech-
nických služeb Martin Girášek. Dále 
budou udržovány chodníky v městských 
parcích a na městských hřbitovech.

Silnice se budou udržovat posypem či che-
micky. V případě, že napadne více než pět 
centimetrů sněhu, bude sníh odhrnován 
pluhy. „Celková délka komunikačních tahů 
ošetřovaných chemicky činí téměř 34 kilo-
metrů a délka komunikačních tahů ošet-
řovaných pluhováním činí 125 kilometrů,” 
uvedl náměstek. „Pro posyp chemickými 
zvlhčenými materiály je používáno sypače 
s nástavbou Schmidt, pro posyp inert-
ními materiály chodníkových vozidel se 
sypací nástavbou. Pro odhrnování sněhu 
na vozovkách je používáno nákladní vozi-
dlo s přední radlicí, traktory se závěsnými 
radlicemi, popřípadě lze využít traktorové 
sněhové frézy,” dodal Martin Girášek.

Jak bude probíhat zimní údržba chodníků
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Listopadová revoluce 1989 v 
Posledních deset listopadových dnů a prvních deset prosincových dnů roku 1989 
daly základní rámec revolučnímu dění v Opavě. Dění, které vedlo k nejrychlejšímu 
pádu okresních komunistických prominentů v Československé socialistické republice.

Spouštěcím mechanismem tzv. 
sametové revoluce byla praž-

ská demonstrace studentů, kte-
rou 17. listopadu 1989 komunis-
tický režim krvavě rozehnal. Lidé 
v Praze si ale zásah nenechali líbit, 
začali protestovat a vydávat pro-
hlášení odmítající brutální zásah 
policejních sil. 

V roce 1989 kontrolovala komunistická 
strana veškerá média a do značné míry 
i komunikační prostředky. Proto se zprávy 
o zásahu dostávaly k lidem z jiných měst 
postupně. Osobními kontakty či z repor-
táží zahraničních rozhlasů. K prvnímu hro-
madnému veřejnému protestu v Opavě 
tak došlo až v úterý 21. listopadu.

V úterý ráno začali proti brutálnímu 
zásahu veřejně protestovat opavští stře-
doškoláci. Studenti čtvrtých a někte-
rých třetích ročníků opavského gymná-
zia (dnes Mendelova) se sešli na školním 
dvoře. Brzy se zkontaktovali se stejně 
naladěnými studenty ze strojní průmys-
lovky a dalších středních škol. Vůdčí 
postavou studentů byl Martin Přibyla.

„Velmi záhy jsme spolu s Tomášem Blaž-
kem založili stávkový výbor a já jsem 
napsal prohlášení, ve kterém jsem se 
snažil vysvětlit rozdíl mezi komunis-
mem, jaký u nás vládl, a demokracií. To 
jsme pak četli v tělocvičně studentům. 
Podle informací, které se mi dostaly, vím, 
že jsme byli jedni z prvních na Opav-
sku,” vzpomínal Martin Přibyla na udá-
losti v letošním rozhovoru s historikem 
Alešem Binarem. „Spolu jsme také šli za 
ředitelem gymnázia. Tomu jsme řekli, že 
jsme založili stávkový výbor a že se při-
pojujeme k aktivitám pražských vyso-
koškoláků. Načež se nám ředitel snažil 
vysvětlit, že jsme ještě příliš mladí na to, 
abychom tomu rozuměli a že se do toho 
nemáme plést. Za několik dnů jsme ho na 
škole přestali vídat. Údajně se psychicky 
zhroutil,” dodal Přibyla. 

Večer v sedm hodin se mělo v opav-
ském divadle konat představení pro stu-
denty. Namísto toho ale herci na popud 
Milana Hlouška a Pavla Dostála vyhlá-
sili stávku. Jedna z gymnazistek přečetla 
z pódia prohlášení za studentský stáv-
kový výbor a na Náměstí 1. máje (dnes 
Horní náměstí) se zformoval první prů-
vod, který prošel Opavou, skandoval pro-
tirežimní hesla a zastavil se a pískal před 
sídlem OV KSČ. Podle zpravodajských 
zpráv StB šlo v průvodu okolo 200 lidí, 

podle účastníků demonstrace jich bylo 
několikanásobně víc.

Opavští disidenti, soustředění především 
v Hnutí za nenásilí kolem Ivoše Mludka, 
se do té doby účastnili spíše dění v sou-
sední a větší Ostravě. Poté, co se ale 
dozvěděli, že v Opavě proběhla demon-
strace, začali během noci tisknout letáky, 
prohlášení a výzvy a lepit je na co nej-
více frekventovaných míst. Státní policie 
sice řadu letáků strhla, ale základní infor-
mace, aby se lidé opět na náměstí sešli, 
se nakonec mezi lidi dostala.

Zatímco v řadě jiných měst vystupovala 
každá opoziční skupina zvlášť (studenti, 
chartisté, divadelníci atd.), v Opavě se 
dali všichni odpůrci velmi rychle dohro-
mady a začali postupovat společně. Člen 
Hnutí za nenásilí Ivo Jarkuliš, který v té 
době uvažoval o vstupu do Českosloven-
ské strany socialistické, navrhl zapojit do 
dění místopředsedu krajské ČSS Ladi-
slava Kupčíka, brzy se ke skupině při-

dali zástupci divadelníků (Milan Hloušek, 
Pavel Dostál), kteří do té doby postupo-
vali po vlastní ose. Do přípravného výboru 
Občanského fóra se zapojil za studenty 
i Martin Přibyla. Pomocnou ruku nabídl 
právník Pavel Hrda, Ivo Jarkuliš přivedl 
svého spolužáka ze studií, dalšího práv-
níka Ivana Zimolu (aby si zajistili co nej-
vyšší právní oporu pro případ konfliktů se 
státní mocí), do skupiny se přidal i lido-
vecký Alois Parda. 

Od středy 22. listopadu začali v Opavě 
na centrálním náměstí pravidelné denno-
denní demonstrace. Od 23. listopadu je 
moderoval divadelní režisér Pavel Dostál. 
Členové přípravné skupiny či později již 
utvořeného OF jako Ivo Mludek četli lidem 
výzvy k dalšímu postupu či předávali 
informace o aktuálním dění v Praze. „Prv-
ních dvou demonstrací se účastnili hlavně 
mladí lidé. Bylo důležité získat i lidi starší, 
a tak je Pavel Dostál prosil, aby na další 
demonstrace přivedli své rodiče,” vzpo-
míná na události Ivo Mludek. 
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Unikátní snímky 
z první opavské 
demonstrace 
proti komunis-
tickému režimu 
21. listopadu. Na 
snímku u koule 
jsou režisér Pavel 
Dostál, olomoucký 
hudebník Richard 
Pogoda a s kože-
nou taškou herec 
Milan Hloušek. Na 
detailním snímku 
z čela prvního pro-
testního průvodu 
je zcela vpravo 
s vlajkou v ruce 
student gymnázia 
Martin Borák. Dal-
ší snímek ukazuje 
zaplněné náměstí 
při generální stáv-
ce 27. istopadu.

Foto: Karel Bureš
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Každý den se zvyšoval počet demonst-
rantů, kteří na náměstí chodili. Jeden 
z pochodů však pořadatelé protestů 
raději zrušili, neboť dostali informaci, že 
by proti demonstrantům mohla zasáh-
nout jednotka s ostrou municí. „Poz-
ději jsem se opravdu dozvěděl od poli-
cistů, pak už jsme po tom nikdy nepátral, 
že Opava se mohla zapsat krvavým pís-
mem,” vzpomínal na událost jeden z ak-
térů OF Pavel Hrda v rozhovoru s Alešem 
Binarem.

Ve snaze ochránit manifestanty a pomoci 
jim psychicky založili Ivo Mludek, Pavel 
Hrda, Aleš Havlický a David Novák Výbor 
proti strachu. Tento výbor nabízel kte-
rémukoliv občanovi právní pomoc v pří-
padě, že bude postihován za své politické 
názory. Tento způsob podpory měl zřejmě 
příznivý vliv na zakládání OF v podnicích 
i na ochotu účastníků účastnit se mani-
festací.

Během listopadových událostí nepodnikla 
Státní bezpečnost v Opavě žádnou roz-
sáhlejší akci. V jednom případě krátce 
zadržela studentku Kateřinu Hajdučkovou, 
která přivážela do Opavy noviny s ne-
cenzurovanými zprávami o dění v Praze. 
V dalším se pokusila zadržet disidenty na 
schůzce v kanceláři Ladislava Kupčíka, 
ale disidentům se podařilo včas utéct. 
A v jednom případě konfrontoval L. Kup-
číka přímo státní zástupce Radek Kaš-
par, přičemž vše ale skončilo jen u slovní 
výměny názorů.

Ráno před generální stávkou začalo 
Občanské fórum poprvé jednat s měst-
ským národním výborem o politických 

změnách. Na generální stávku 27. lis-
topadu se v Opavě sešlo zcela zaplněné 
náměstí. Podle odhadu organizátorů se 
sešlo 30–35 tisíc lidí, podle odhadů StB 
12–15 tisíc lidí. Mezi vystupujícími byli 
i dva zástupci okresní moci. Předseda 
ONV Vasil Magliona a předseda OV KSČ 
J. Pomykal. Zatímco projev V. Magliona 
byl střídavě přerušován pískotem a po-
tleskem, J. Pomykal svůj projev nedokon-
čil přes protesty vůbec. Síla shromáždění 
byla impulsem pro Ladislava Kupčíka, 
který ihned po stávce inicioval další roz-
hovory s V. Maglionou. To byl počá-
tek první výměny okresního národního 
výboru v naší republice.

Po generální stávce se opavské OF zamě-
řilo na rychlé oddělení státní správy od 

KSČ. Rada MNV Opava se pokoušela ještě 
manévrovat a oddálit svou demisi. Díky 
vlivu rychlých změn v ONV a otevřeným 
diskusím v opavském divadle však bylo 
i MNV k výměně lidí dotlačeno.

Ve čtvrtek 7. prosince se sešlo ve Sně-
movním sále minoritského kláštera přes 
200 poslanců ONV a pozvaných hostů. 
Po úvodních procedurách přednesl svou 
zprávu o plnění usnesení rady ONV před-
seda Vasil Magliona. Prohlásil, že žádný 
státní orgán nemůže pracovat bez důvěry. 
Proto na jeho návrh členové rady bez 
jakéhokoliv přemlouvání rezignovali na 
své funkce. Magliona mimo jiné uvedl, že 
není možné se hlásit k demokracii a če-
kat, jak rozhodnou vyšší orgány, a proto 
se rada ONV rozhodla pro novou volbu 
rady. Do rady se volilo veřejně podle 
klíče: 6 členů KSČ, 2 členové ČSS, 2 čle-
nové ČSL a 5 nestraníků. 

O den později, v pátek 8. prosince ve 
13.00 hodin, se na stejném místě konalo 
zasedání MNV v Opavě. Dohoda o po-
měru složení nové městské rady byla 
velmi podobná dohodě s radou ONV. 
Odstupující předseda MNV Petr Amb-
roz nebyl tak vstřícný k opozici jako 
Vasil Magliona, ale pro konečný výsledek 
nehrál jeho postoj nějakou zásadní roli. 
Složení rady bylo: 5 členů KSČ, 2 čle-
nové ČSL a dva ČSS, 4 nestraníci. Novým 
předsedou se stal Štěpán Krpec. Mezi 
členy rady se objevila manželka člena 
KR OF v Opavě Aloise Pardy – Marie Par-
dová (ČSL), primář OÚNZ Oldřich Staněk 
(bezpartijní) nebo herec Drahomír Ožana 
(bezpartijní). 

Slezská univerzita vydává knihu rozhovorů 
s opavskými osobnostmi sametové revoluce
U příležitosti 20. výročí listopadových událostí vydává Slezská univerzita knihu 
rozhovorů s devíti lidmi, kteří se v letech 1989 a 1990 významně podíleli na 
demontáži místní komunistické moci. Rozhovory vedli doktorandi historie Aleš 
Binar a Radim Plaček. Vznik knihy iniciovali první opavský primátor Jiří Staněk 
a děkan Filozofické fakulty Slezské univerzity Zdeněk Jirásek. 
Oba mladí historici se věnují regionálním dějinám po roce 1945 a knihu pojali jako 
soubor rozhovorů s některými pamětníky, kteří se účastnili počátku revoluce i ob-
dobí, které vedlo k prvním svobodným volbám po pádu totality. Mladí historici 
například jako první udělali obsáhlý rozhovor s hlavním organizátorem student-
ských protestů na opavském gymnáziu (dnes Mendelově gymnáziu) Martinem Při-
bylou, vedli obsáhlý rozhovor s vnukem spisovatele Rudolfa Těsnohlídka Janem 
Navrátilem, který se podílel na dění v regionu, či rozhovor s bývalým poslancem 
Federálního shromáždění a signatářem Charty 77 Jaromírem Piskořem. Jejich 
cílem bylo získat ještě co nejvíce vzpomínek o revoluci a jejím průběhu, které by 
pak mohly ještě posloužit dalším historikům či zájemcům o tuto problematiku.
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Po roční pauze se opavští juni-
orští atleti vrátili na nejvyš-

ší příčku v České republice. Příští 
rok budou ve společnosti 8 nej-
lepších evropských klubů opět re-
prezentovat Českou republiku na 
Evropském poháru mistrů evrop-
ských zemí.

Atleti opavského Sokola postoupili jako 
jediní v republice hned do pěti finálových 
kategorií mistrovství republiky. Vedle zla-
tých juniorů to byla družstva doroste-
nek, dorostenců, starších žáků i star-
ších žákyň. Tři z těchto čtyř družstev 
se dokázaly umístit mezi nejlepší pětici 
České republiky.

Zlato juniorů

O vítězství a postup juniorů do evrop-
ského klání se bojovalo až do poslední 
disciplíny – štafet. Ty znamenaly důležitý 
bodový zisk, díky kterému porazila Opava 
o sedm bodů ASK Slavii Praha a o 39 
bodů třetí Trutnov. Mistrovství se zúčast-
nilo devět nejlepších českých týmů.

O skvělý úspěch opavských mladíků se 
zasloužil vyrovnaný a všestranně připra-
vený tým vedený trenérem Korbelem. 
Nejlepším závodníkem byl Petr Lichý, 

jehož domácím oddílem je opavský Sle-
zan, ale Sokolu vypomáhal při týmových 
soutěžích (více o jeho výkonech na spor-
tovní straně Hlásky). Petr Lichý zvítězil 
v běhu na 400 m (48,72 s) a byl 2x třetí 
(na 100 m – 11,29 s, a 200 m – 22,14 s). 
Další vítězství získali P. Rucký (3000 m 
přek. – 10:28,47 min.), J. Chlebík (skok 
o tyči – 475 cm) a štafeta na 4x400 m 
v sestavě P. Lichý, P. Schindler, M. Štefek 
a Š. Michna (3:19,04 min.). 

Druzí byli L. Kunc (trojskok – 14,25 m), 
M. Lukáš (oštěp – 62,47 m) a F. Jalový 
(1500 m – 4:10,49 min.). Třetí místa 
přidali 2x M. Štefek (skok o tyči – 
420 cm, a dálka – 701 cm), F. Čermák 
(oštěp – 61,49 m) a A. Stupski (hod kla-
divem – 51,11 m). „Potěšující je, že vět-
šina opor bude v příštím roce ještě juni-
orského věku a má šanci získat další 
ocenění na Evropském poháru mis-
trů,” říká trenér Sokola Jan Škrabal. Pod 
skvělým úspěchem opavské atletiky se 
především podepsali trenéři: M. Mařá-
dek, J. Škrabal, J. Heim, L. Kummer, J. 
Lesák, L. Král.

Další úspěchy

Dorostenky skončily na mistrovství 
čtvrté, titul patřil Táboru. V jednotli-

vých disciplínách obsadily 1. místa B. 
Blahutová (1500 m) a K. Schweidle-
rová (800 m), druhé skončily L. Košár-
ková (100 m), V. Matyščáková (výška), 
A. Selníková (3000 m chůze) a A. Molek 
(tyč), třetí byly V. Kleslová (oštěp), L. 
Holušová (3000 chůze) a L. Košárková 
(trojskok).

Starší žáci získali také bramborové 
medaile. Zvítězit dokázal jen F. Vese-
louš, druhý byl M. Lampa (oba na 
3000 m chůze), třetí příčky obsa-
dili M. Kaštovský (oštěp), M. Hlavá-
ček (1500 m), P. Musila (1500 přek.) 
a štafeta 4x60 m M. Nagy, O. Vystrk, 
D. Glabazňa, M. Kaštovský. Titul patřil 
Kladnu. Dorostenci byli oslabeni o nej-
lepší závodníky, kteří pomáhali junio-
rům k mistrovskému titulu, a tak na ně 
zbylo po vyrovnaném boji páté místo. 
Zlato vybojovala Ostrava. První místa 
získali T. Vystrk (800 m), M. Heindl 
(výška) a O. Chýlek (3000 chůze) 
a štafety na 4x100 m ve složení O. 
Honka, D. Bělica, J. Horák a T. Šmat-
lák i na 4x400 m T. Vystrk, L. Němec, 
T. Friedel a T. Šmatlák. Druhý byl O. 
Honka (tyč). Většina úspěšných závod-
níků, kteří se na mistrovství prosadili, 
jsou odchovanci Základní školy na Eng-
lišově ulici. 

Atletický Pohár mistrů evropských zemí

se opět vrátil do Opavy

Letošní Grand Prix Pepa 
pro chorvatské a lotyšské 
závodníky
Desítky závodníků a závodnic ze Švéd-
ska, Rakouska, Polska, Lotyšska, 
Chorvatska, Mexika a dalších zemí se 
sjely na jedno z nejprestižnějších čes-
kých kulturistických klání Grand Prix 
Pepa. Soutěž hostilo Slezské diva-
dlo v Opavě a zaplněné divadlo mohlo 
vidět řadu mistrů kulturistického 

sportu. Absolutní vítězství si odvezla 
trojice Zrinka Fiser (Chorvatsko), Vita-
lyjs Alexandrovs (Lotyšsko) a Elena 
Sportus (Lotyšsko). První místa v jed-
notlivých kategoriích patřily kromě 
lotyšských závodníků především bor-
cům z Polska a Chorvatska. 
Na snímku nejlepší trojice z nejpočet-
nější kategorie v klasické kulturistice: 
Michal Sitter z Prostějova (2. místo), 
Chorvat Robert Horvat (1. místo) 
a Marcin Lopucki z Polska (3. místo). Foto: Jaroslav Trnka

Úspěch opavských taekwon-
distů. Adéla Grodová a Lucie Zed-
ková uspěly na Mistrovství světa 
v Taekwon-Do I.T.F., které se 
konalo v polovině října v ruském 
Petrohradu. V boji s velkou kon-
kurencí jako první získala bronzo-
vou medaili Adéla Grodová v disci-
plíně technické sestavy, kategorie 
I. Dan. Lucie Zedková se zisku 
medaile dočkala až v týmových 
soutěžích. Jako první bylo zlato ze 
speciálního přerážení, kde výrazně 
napomohla ve finálovém roz-

střelu technikou nomo chagi (kop 
ve výskoku do dálky s přeraže-
ním desky) a poté zisk bronzové 
medaile v silovém přerážení. Cel-
kově česká dvacetičlenná výprava 
získala 3 zlaté, 3 stříbrné a 5 bron-
zových medailí a stala se tak třetím 
nejúspěšnějším státem mistrovství 
světa. 
Krajské finále přespolního 
běhu. Na začátku října proběhlo 
ve Frýdku-Místku krajské finále 
v přespolním běhu. Vynikajícího 
úspěchu dosáhli starší i mladší žáci 

z Kylešovic, kteří v obou katego-
riích vybojovali 1. místa. Druž-
stvo starších startovalo ve složení 
Václav Jurečka, Stanislav Lavro-
vič, David Drexler, Lukáš Pavlí-
ček, Dominik Fišer a Šimon Tová-
rek. Družstvo mladších tvořili Jakub 
Janetzký, Matěj Helebrand, Robert 
Rőhlich, Ondřej Dzida, Michal 
Vavrečka a Vojtěch Otipka. Nej-
lepší ve svých kategoriích byli Vác-
lav Jurečka a Jakub Janetzký, kteří 
skončili na 2. místech. Vedoucím 
družstev byl Václav Konderla. 
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CHARITNÍK
Měsíčník Charity Opava

Dvacet let spolu
Charita Opava
slaví v listopa-
du 20. naroze-
niny. Její pří-
běh ale začíná 
už v 70. letech 
minulého sto-
letí, kdy se tajně začala schá-
zet skupina žen, aby se spolu
modlily a diskutovaly, opiso-
valy církevní a disidentskou
literaturu a pomáhaly. V tom-
to společenství figurovaly za-
kladatelka a bývalá ředitelka
Charity Anna Ekslerová, uči-
telky Anna a Slávka Foldyno-
vy, Olga Rampáčková a další.
Byly to odvážné ženy, které se
pohybovaly na hranici zákona.
Potkávání v Kristu trvalo té-
měř dvě desetiletí a vyvrcholilo 
sametovou revolucí. 
Za 20 let prošla Charita Opava
obrovským vývojem, od dobro-
volnictví k profesionalitě. V 
současnosti má 17 středisek,
poskytuje 11 sociálních slu-
žeb, provozuje 2 zdravotnická
střediska a mateřské centrum.
Ve třech chráněných dílnách
zaměstnává postižené. A co
je hlavní, i do budoucna zů-
stává útočištěm pro sociálně,
zdravotně a společensky zne-
výhodněné. Charita Opava se
stala neodmyslitelnou součástí 
života tohoto města. Za dvacet 
let už pomohla tisícům lidí z 
Opavy i okolí. Jsme tady pro
vás a jsme tady rádi. Ať se nám
spolu daří do dalších desetiletí!

Jan HANUŠ, ředitel

Navštivte nás: www.charitaopava.cz • Pište nám: redakce@charitaopava.cz  Podpořit nás můžete zakoupením výrobku na www.shopy.cz/charita

Měsíc v charitě

Umíte si představit jak vypadá vaše televize zevnitř a z koadá vaše televize zevnitř a z kolika souadá vaše televize zevnitř a ztelevize zevnitř a z ko -
částek se asi skládá? Že ne? Šestapadesátiletý Zdeněk Kráne? Šestapadesátiletý Zdeněk Král z KyleŠestapadesátiletý Zdeněk ne? Šestapadesátiletý Zdeněk Krá

p j ypyp
-

šovic už to ví. V červenci získal práci v Chráněné technienci získal práci v Chráněné technické dílně l práci v Chráněné tecenci získal práci v Chráněné techni
ve Velkých Hošticích.
Po třech letech, kdy byl nenezaměstne -
naný a nejednou propadal obobavám ob
z budoucnosti, si novou životivotní ivot
šanci pochvaluje. Do jeho pracovní níní
náplně náleží především demontáž 
televizí, počítačů, monitorů, bílé 
techniky a dalších drobných elek-
trozařízení. „Opravvdu se mi tady v
líbí, to co děláme, má smysl,“ říká “
s uspokojením střředoškolák. Prář -
ci mu nabídli na oopavském Úřadě o
práce a mohlo se ttak stát díky ret -
konstrukci, která v dílnách pro-
bíhala od 1. března do konce čera do konce čera do konce čer-
vence. Podobně jako on zde získali 
uplatnění ještě tři další muži. Dva z a z a za z 
nich rovněž dojíždějí z Opavy. 
Chráněná technická dílna je je zaje -
měřena na využívání odpadpadů a dpa
zaměstnává hlavně lidi se ze zdravote z -
ním znevýhodněním. „Významnou VýznamnouVýznamnouVýznamno
měrou se podílíme na snižování snižovás ová
negativního vlivu odpadů na životna životnana život-

ní prostředí a na druhoní prostředí a na druhotném vyuprostředí a na druní prostředí a na druho -
žívání surovin, čímž zažívání surovin, čímž zabraňujeme urožívání surovin, čímž za

h nadměrnému čerpjejich nadměrnému čerpání z příměrnému čh nadměrnému čerp -íí
zdrojů,“rodních zdrojů,“ ů,“zd větluvysvětluje vedoucí větlu

Tomáš Schaffartzik. SkutTomáš Schaffartzik. Skutečnost, že Tomáš Schaffartzik Shaffartzik. Skut
se zde vhodně spojuje se zde vhodně spojuje zaměstnáse zde vhodně spojuje -
vání zdravotně postižených osob 
s ekologickou problematikou, byla 
rozhodujícím faktorem pro získání 
dotace, kterou dílnám na rekon-
strukci poskytla Nadace OKD ve 
výši 300 tisíc korun. Dílny se na-
cházejí v objektech bývalého JZD 
a dostavba nových buda dostavba nových budov nebyla a dosta ba no ých budd
možná. Nicméně bylo nmožná. Nicméně bylo nutné něco ymožná. Nicméně bylo n

Chráněná dílna mzačít. Chráněná dílna má velkou Chráněná dílnněná dílna m
rspektivu. Objem zpraperspektivu. Objem zpracovaného rspektivu. Objem ztivu. Objem zpra

materiálu roste. Únosnámateriálu roste. Únosná kapacita materiálriálu roste. Únosná
je až 1300 tun odpadu rje až 1300 tun odpadu ročně, což je až 1300 tun odpadž 1300 tun odpadu r
je dvojnásobek množstvdvojnásobek množství z konce dvojnásobek mndvojnásobek množstv
loňského roku. Nedostačloňského roku. Nedostačující proloňského roku. Nloňského roku. Nedostač -

ránily přijímat dastory bránily přijímat další lidi a to y pránily přijímat da
aké hlavní důvod, pbyl také hlavní důvod, proč Chrálavní důvodaké hlavní důvod, p -

něná dílna ve Velkých Hošticích 
loni reagovala na výzvu Nadace 
OKD a přihlásila do něj svůj pro-
jekt na rekonstrukci.
Za plného provozu byly zrenovo-
vány prostory čtyř garáží na díl-
ny, bylo instalováno topení, okna, 
garážová vrata, zateplení, elektro-
instalace a osvětlení, pokládala 
se dlažba. Kolaudace proběhla v 
srpnu a nyní se opravují venkovní srpnu a 

Podle Tomáše Schaffartziplochy. Podle Tomáše SchaPodle Tomáše ScScha -
o i k rozšíření vnitřních ka došlo i k rozšíření vnitřno i k rozšířenření vnitřn

zlepšily se hygienické aprostor, zlepšily se hygienické azlepšily se hygienickse hygienické a
ní podmínky, mohli býpracovní podmínky, mohli být ní podmínky, momínky, mohli bý
tyři zaměstnanci a zahpřijati čtyři zaměstnanci a zahájen tyři zaměstnanciaměstnanci a zah

rogram skartace panový program skartace papíru. V  rogramram skartace pa
zaměstnáno 34 lidí, z nichž dílně je zaměstnáno 34 lidí, z nichž zaměstnáno 34 lidí, z nichž městnáno 34 lidí, z nichž 
s postižením. Pracují zpratřicet je s postižením. Pracují zprs postižením. Pracují zprním. Pracují zpr -

a zkrácené úvazky, čtyři ažvidla na zkrácené úvazky, čtyři aža zkrácené úvazky, čtyřcené úvazky, čtyři až
din denně a především prošest hodin denně a především pro din denně a předevšímdenně a především pro

pobírají invalidní důchty, kteří pobírají invalidní důchodpobírají invalidní rají invalidní důch
nančně výhodné. Možje to finančně výhodné. Možnosti nančně výhodné. čně výhodné. Mož
at si ale váží všichni.pracovat si ale váží všichni. at si ale váží všiale váží všichni.
l, ekonomická krize se Bohužel, ekonomická krize se l, ekonomická krize se k i ká

mně dotkla i velkohoštické významně dotkla i velkohoštické m
Chráněné technické dílny. „To je 
jediné, co nám kazí radost. Jen v 
prvním pololetí jsme zaznamenali 
pokles tržeb kolem osmi set tisíc ko-
run, což je dáno menším objemem 
práce a hlavně prudkým propadem 
výkupních cen surovin,“ říká na “

chaffartzik s nadějí, že je to závěr Schaffartzik s nadějí, že je to chaffartzik s nadějí, že je to 
chodné období.jen přechodné obchodd é ob

Stacionář vrátil paní Haně důstojnostStacionář vrátil paní Haně Stacionář vrátil paní Haně Stacionář vrátil paní Ha

Před deseti lety ležela po mozko-
vé příhodě na opavské interně. Na
pokoji s ní tehdy byla pracovnice 
Charity Marie Leifertová. Hodně
spolu mluvily a vzájemně se pod-
porovaly. „Jednou přišel primář a
říká – co s vámi? Stejnou otázku 
jsem si kladla i já. A tu paní Ma-
ruška odpovídá za mně, že půjdu k 
ní do stacionáře.“
Paní Hana až do důchodu pra-
covala jako sekretářka v Ostroji,
manžel je právník. Lidé jako ona

nejsou zvyklí dělat si plané nadě-
je. Před oněmi deseti lety dobře 
věděla, že až se z nemocnice vrátí 
domů, nebude už nic jako před-
tím. Manžel ještě pracoval a její 
zdravotní stav vyžadoval celo-
denní péči. A vydrží jejich vztah 
takovou zátěž? I na to paní Hana
myslela. Proto neváhala a po ná-
vratu z nemocnice začala dojíždět
do stacionáře. Našla zde přátele a
rozptýlení. „Aktivity nás udržují v  
kondici a když je člověku dobře na

Téměř každý z nás se bojí stáří. S jeho příchodem ztrácí život jaksiTéměř každý z nás se bojí stáří. S jeho příchodem ztrácí život jakTéměř každý z nás se bojí stáří. S jeho příchodem ztrácí život jakTéměř každý z nás se bojí stáří. S jeho příchodem ztrácí život jak
jiskru. Otázka, jak dál, se vtírá do mysli, zvláště přijde-li nemoc au. Otázka, jak dál, se vtírá do mysli, zvláště přijde-li nemu. Otázka, jak dál, se vtírá do mysli, zvláště přijde-li nemOtázka, jak dál,
přátelé se někam vytrácejí nebo rovnou odcházejí tam, odkud nenícejí nebo rovnou oddc
návratu. Podobným úvahám se nevyhnula ani 77letá Hana Polacho-
vá, klientka Denního stacionáře pro seniory.

Jak vypadá televize zevnitř

• Pomůžete?
Středisko vzájemné pomoci do-
plňuje sklad šatstva. Potřebuje-
me především zimní bundy, teplé 
mikiny, zimní boty, šály, čepice,
rukavice a ponožky. Příjem oša-
cení po domluvě na tel. 737 615
459 nebo 553 653 776.

• Podnikatelé pozor!
Máte již vyřešeno povinné plně-

ní? Nabízíme například komple-

tační práce, likvidaci odpadu,

masérské služby a výrobky ke-

ramické a šicí dílny. Originální 

předměty zhotovíme na zakázku.

Více na www.charitaopava.cz.p

Krátce
duši, tělu to prospívá,“ prozrazuje.“
Celých deset let dochází do stacio-
náře pravidelně každý den a v září
to oslavila. Nechyběl dort, zazpí-
valy děti z Církevní základní školy 
v Jaktaři   a popřát přišel i ředitel
Charity Jan Hanuš. „To byla pro
mě obrovská pocta,“ utírá si slzy “
při vzpomínce na pěkný den.
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JAK SE ŽIJE

Za způsob, jakým ve městě a v okrese 
došlo ke změně politické moci, je možné 
poděkovat desítkám, stovkám a možná 
tisícům statečných lidí. Na každé škole, 
v každém podniku či instituci probíhala 
řada střetů, jejichž souhrnným výsled-
kem bylo to, že opavský okres byl prav-
děpodobně prvním místem v České repu-
blice, kde komunisté přišli o regionální 
nadvládu.

Klíčovou roli však přeci jen měli ti, kteří 
dokázali vyjednat a prosadit nejdůležitější 
politické změny, kteří dokázali Opavu strh-
nout a kteří město burcovali k jedné z nej-
důležitějších historických proměn dva-
cátého století. Těmito lidmi byli zejména 
Ladislav Kupčík, Pavel Dostál, Ivo Mludek 
a jeho přátelé z Hnutí za nenásilí, jako byli 
Ivo Jarkuliš, David Novák a další.

Ladislav Kupčík

Většina pamětníků tehdejších událostí si 
z demonstrací na Horním náměstí (tehdy 
Náměstí 1. máje) pamatuje především 
tvář pozdějšího ministra kultury Pavla 
Dostála. Ladislav Kupčík je však muž, 
který přímo jednal s komunistickou mocí 
nejen ve městě či na okrese, ale v celém 
tehdejším Severomoravském kraji. Měl 
velký podíl na tom, že tento kraj, pova-
žovaný za baštu komunistické diktatury, 
nakonec nabral demokratický kurz. „Byl 
politickým architektem opavské revoluce. 
Jeho přínos pro listopadové události byl 
obrovský. Kdybych měl jmenovat největší 
osobnost spojenou s opavským děním, 
byl by to jednoznačně on,” říká o něm 
signatář Charty 77, později spoluzaklada-
tel prvních nezávislých novin v opavském 
okrese Ivo Mludek.

Ladislav Kupčík již nežije, ale o své listo-
padové vzpomínky se podělil v roce 1990 
a 1991 v obsáhlých rozhovorech s dneš-
ním redaktorem Hlásky Janem Šindlerem. 
Geodet Ladislav Kupčík byl na podzim 
roku 1989 místopředsedou krajské orga-
nizace Československé strany socialistické 
(ČSS), jedné ze dvou nekomunistických 
stran, které mohly za omezujících pod-
mínek působit na oficiální politické scéně. 
Předsedu však dělat nesměl, protože si to 
komunisté v kraji nepřáli.

Jeho první důležitý listopadový počin bylo 
prohlášení, které vydal a rozšířil v pon-
dělí 20. listopadu, první všední den po 
brutálním zásahu policie proti studen-
tům v Praze. Tento den vydaly noviny 
Svobodné slovo prohlášení odsuzující 
zásah proti studentům na Národní třídě 
(noviny vydávala ČSS). Ladislav Kup-
čík se jako první z krajských činovníků 
spojil s ústředním tajemníkem socialistů 
Janem Škodou z Prahy, který mu řekl, 
že je ústředí obklíčeno Lidovými milicemi 
(vojensky ozbrojení dělníci), hrozí obsa-
zení a požádal ho, ať vydá nějaké krajské 
stanovisko k událostem. 

„Tajemníka a předsedu jsem měl bloko-
vanýho, tak jsem napsal prohlášení. Oka-
mžitě to šlo na cyklostyl a lidi ze sekre-
tariátu s tím běželi do ulic. A večer se to 
četlo v Ostravě,” vzpomínal. Prohlášení 
bylo několik hodin nelegitimní: Kupčík 
totiž podepsal pod prohlášení nedostup-
ného předsedu a tajemníka kraje, neboť 
v té době hrála roli každá hodina. Oba 
muži ve skutečnosti podepsali prohlášení 
až poté, kdy se jim podařilo dostat na 
sekretariát.

Kupčíkovo prohlášení bylo v daném 
okamžiku velmi radikální a progre-
sivní. „Nestačí volat k trestní odpověd-
nosti jen přímé viníky, ale všechny, kdo 
tyto sadisty vybrali, shromáždili, vycvi-
čili a poslali do ulic mlátit bezbranné stu-
denty. Se zabijáky a sadisty nelze vyjed-
návat, těm se lze jen bránit. Dialog nelze 
vést ani s těmi, kdož toto násilí schva-

lují nebo jsou k němu lhostejní,” napsal. 
Oproti jiným tedy ihned odsoudil nejen 
zásah a jeho přímé aktéry – policisty, ale 
přímo volal k odpovědnosti i komunistic-
kou moc.

Krajská Státní bezpečnost o prohlá-
šení ihned informovala ústředí a ozna-
čila jej jako nejnebezpečnější ze všech 
dosud vydaných prohlášení. „Aktivizují se 
poslanci ve všech krajích. Nejhorší situ-
ace je v Sm kraji. Ostravská organizace 
zpracovala prohlášení a výzvu s poža-
davky mnohem horšími, než je stanovisko 
zveřejněné ve Svobodném slově. Je udr-
žováno živé telefonické i osobní spojení 
s kulturní frontou i některými organiza-
cemi NF,” uvedla StB ve svých svodkách.

Kromě toho se L. Kupčík snažil od prv-
ních dnů pomáhat pražským studentům, 
kteří přijížděli do Ostravy za kolegy z VŠB 
či pedagogické fakulty, aby se dostali na 
univerzitní půdu a mohli vytvořit potřebné 
kontakty. „Na počátku to bylo zlý, protože 
Ostrava se nehejbala. Pražské studenty 
vyhodil z VŠB rektor, a dostali dokonce 
pár facek,” uvedl. 

Do organizace opavských demonstrací 
vtáhl Ladislava Kupčíka člen Hnutí za 
nenásilí Ivo Jarkuliš. Hnutí za nenásilí 
psalo a tisklo v Opavě od prvního revo-
lučního týdne burcující letáky, které pak 
lepilo po městě. „Učil jsem tehdy ve Vít-
kově matematiku a fyziku a koketoval 
s myšlenkou, že vstoupím do ČSS. Navrhl 
jsem, abychom se spojili s Ladislavem 
Kupčíkem a pak stranou lidovou,” říká Jar-
kuliš. Skupinka se poprvé sešla v úterý 
21. listopadu v budově dnešního kata-
strálního úřadu. „Byl u toho i Jarda Pis-
koř, signatář Charty 77 a dohoda byla 
velice jednoduchá: jdeme do toho, ote-
vřeme sekretariáty, máte k dispozici tele-
fony, písařky, stroje a budeme klást odpor 
na této bázi. O Občanském fóru se v tuto 
chvíli ještě nemluvilo,” popsal setkání 
Kupčík. 

„Seděl jsem pak na dvou židlích. Dopo-
ledne a část odpoledne jsem byl v Os-
travě, potom v Opavě. Ve středu přijelo 
do Ostravy asi dvacet studentů z praž-
ské filozofické fakulty a konečně se nám 

OSOBNOSTI

Opavské osobnosti 
listopadové revoluce
Kteří lidé měli největší vliv na průběh listopadové revoluce v Opavě? Kdo rozhodoval 

o tom, kterým směrem se bude ubírat místní politika Občanského fóra, kdo dal 
opavskému odporu proti komunistické diktatuře tvář a kdo se nebál vystupovat v prvních 
kritických dnech, kdy souboj mezi totalitní mocí a opozicí v podobě Občanského fóra byl 
ještě zcela otevřený?

„Nestačí volat k trestní od-
povědnosti jen přímé viníky, 
ale všechny, kdo tyto sadisty 
vybrali, shromáždili, vycviči-
li a poslali do ulic mlátit bez-
branné studenty. Se zabijáky 
a sadisty nelze vyjednávat, 
těm se lze jen bránit. Dialog 
nelze vést ani s těmi, kdož 
toto násilí schvalují nebo jsou 
k němu lhostejní,”

Ladislav Kupčík, 20. 11. 1989
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je podařilo dostat na VŠB prostřednictvím 
jednoho našeho člena. Přivezli fotogra-
fie, letáky a podařilo se jim navázat kon-
takty.” 

V Opavě psal společně s Ivo Mludkem 
řadu prohlášení, která se četla při demon-
stracích, podílel se na vzniku Občan-
ského fóra, na přípravě generální stávky 
a pomáhal ji organizovat například i ve 
Frýdku-Místku. „Hned po stávce jsme 
začali kout železo, dokud bylo žhavé. Oni 
(komunisté) už byli vyplašeni. Začali jsme 
jednat s předsedou ONV Vasilem Magli-
onou. Hned po stávce jsem mu na rožku 
u divadla položil dost tvrdou otázku a on 
pochopil, o co jde, a řekl, že okamžitě 
začneme jednat. A začali jsme už v noci 
a 2. prosince jsme to měli hotové. A 8. 
prosince jsme byli první okres v republice, 
který měl přestavěnou radu ONV,” uvedl.

Poté se ještě podílel společně s Tomá-
šem Hradílkem a Jaromírem Piskořem na 
dění na kraji. „Z 10. na 11. prosince mi 
volal Tomáš Hradílek (významný signa-
tář Charty 77, který byl ještě v listopadu 
vězněn v Opavě): vy jste tam už dávno 
hotový a já tady pořád chodím a narážím 
čenichem do zdi. Voni ti haj****é si ze 
mě pořád dělají srandu a nejsem schopný 
přestřihnout ty pupeční šňůry mezi KNV 
a KV KSČ,” vzpomínal. V tomto období 
hrozilo, že se v Ostravě sjede mimo-
řádný sjezd KSČ a začnou se shromaž-
ďovat milicionáři. „14. prosince v jednu 
hodinu v noci se mě pak pokoušeli srazit 
do příkopy dvě auta estébáků,” řekl věcně 
během rozhovoru.

Ivo Mludek mluví dodnes o Ladislavu Kup-
číkovi s velkou úctou. „Znal, na rozdíl od 
nás, kteří jsme vylezli odkudsi ze skladů 
a divadel, místní politické prostředí, věděl, 
s jakými „sígry” máme co do činění, na 
koho si máme dát pozor a na koho se 
naopak dá spolehnout. Tehdy byla taková 
doba, že se člověk mohl díky revolučním 
změnám rychle dostat nahoru, aniž by 
v rámci své kariéry musel celá léta pracně 
postupovat po stupíncích hierarchie. 

Avšak Láďa Kupčík, přestože měl spoustu 
možností, aby se vyšvihl do první politické 
ligy, o to vůbec nestál a držel se záměrně 
v pozadí. A jeho to strašně bavilo, tady 
byl ve svém živlu. Říkal jsem mu, že je 
jako kardinál Richelieu, ale bylo opravdu 
poučné ho sledovat. A změny, které takto 
zpovzdálí v Opavě „narežíroval”, byly 
výborné,” uvedl Ivo Mludek v letošním 
rozhovoru s historikem Alešem Binarem 
pro knihu o těchto událostech.

Ladislav Kupčík a Ivo Jarkuliš také patří 
k těm, kteří se významnou měrou zaslou-
žili o vznik Slezské univerzity v Opavě.

Pavel Dostál

Divadelní režisér a pozdější ministr kul-
tury Pavel Dostál byl pravděpodobně nej-
viditelnější a nejznámější tváří konce lis-
topadu a začátku prosince opavského dění 
v roce 1989. Do Opavy jej v té době při-
vedlo režírování hry Jana Wericha Balada 
z Hadrů ve Slezském divadle (tehdy Slez-
ském divadle Zdeňka Nejedlého).

Pavel Dostál, který už nežije, byl spo-
lečně s hercem Milanem Hlouškem u po-
čátku stávky Slezského divadla. Oba byli 
i u první opavské demonstrace. Během 
pár dnů se Pavel Dostál stal hlavním 
moderátorem všech veřejných demon-
strací na Horním náměstí. Později také 
moderoval veřejné debaty s komunis-
tickými prominenty ve Slezském diva-
dle. „Viděl jsem, že umí říct lidem, co jim 
říct chce a přitom to není žádný násil-
ník. Když začaly v divadle besedy, tak to 
vždycky ukočíroval. Přitom tehdy stačilo 
křivý slovo a už by to lítalo,” vzpomínal na 
Pavla Dostála Ladislav Kupčík. „Uvědomil 
jsem si, že ty lidi z pódia ovládám. A měl 
jsem hrůzu z toho, co bych mohl doká-
zat. Kdybych řekl: jdeme na OV KSČ, tak 
ten sekretariát vzali lidi útokem,” vzpo-
mínal na události v devadesátých letech 
Pavel Dostál.

Pavel Dostál dal opavským demonstracím 
nezaměnitelnou podobu. Tlumil radikální 

projevy a vášně a přitom měl charisma, 
které lidi přesvědčovalo o nutnosti se 
scházet a protestovat proti režimu. Z po-
litického hlediska stál na levici, což bylo 
občas zdrojem menších konfliktů uvnitř 
Občanského fóra. Například při tvorbě 
některých projevů či prohlášení, ale jeho 
styl vedení demonstrací ostatní členové 
velmi uznávali. 

Ivo Mludek

Ivo Mludek patřil k nejmladší disident-
ské generaci, v roce 1989 mu bylo 25 
let. V roce 1988 podepsal Chartu 77 (v té 
době byl nejstarším opavským signatá-
řem Charty 77 Zdeněk Pika), spoluzaklá-
dal Hnutí za nenásilí, jehož členy se stali 
například další aktéři opavských událostí 
jako Ivo Jarkuliš či David Novák.

Stal se jedním ze zakládajících členů 
Občanského fóra. Pravidelně vystupo-
val na demonstracích a jeho projevy byly 
ostře protirežimní. Společně s právníkem 
Pavlem Hrdou, Davidem Novákem a Ale-
šem Havlickým založili v Opavě Výbor 
proti strachu, který na demonstracích 
nabízel pomoc v případě, že by státní moc 
chtěla někoho z účastníků šikanovat.

Účastnil se řady jednání se zástupci 
místní politické moci. Obzvláště vzpomíná 
na jednání s předsedou národního výboru 
Petrem Ambrozem, které proběhlo ještě 
před generální stávkou. „Jako předsta-
vitelé Občanského fóra jsme byli poprvé 
pozváni na oficiální jednání na opavskou 
radnici s představiteli města a komunis-
tické strany. Sedělo jich v zasedací míst-
nosti kolem nás asi deset, předseda Petr 
Ambroz a další obávaní a ještě před pár 
týdny všemocní komunističtí funkcio-
náři. Vypadali jako své vlastní karikatury, 
jako postavy z filmu Pražská pětka. Bylo 
to brzy ráno, my z OF jsme byli všichni 
po poměrně slušném večírku a opravdu 
jsme si tu situaci užívali. Seděli proti nám 
a ptali se: ‚Co chcete?‘ A my jsme jen 
řekli: ‚Všichni abdikujte a klidně kandi-
dujte v mimořádných svobodných vol-
bách, ve kterých vás stejně nikdo nezvolí. 
Vy jste už skončili, tak se seberte a běžte 
pryč – nic jiného po vás nechceme. Však 
si to přijďte večer poslechnout.‘ A sebrali 
jsme se a středem odešli,” líčil v rozho-
voru s Alešem Binarem.

Ivo Mludek pak působil i v rámci širšího 
Koordinačního centra Občanského fóra, 
v roce 1990 se účastnil předvolební agi-
tace a stal se jedničkou kandidátky OF 
v prvních svobodných komunálních vol-
bách. „Ať už jsem chtěl či nechtěl, stal 
jsem se během sametové revoluce do 
jisté míry tváří Občanského fóra. Musel 
jsem uznat argument kolegů, že kdy-
bych nekandidoval, jistě by se lidé ptali, 
co to má znamenat. Akceptoval jsem 
proto bezezbytku připomínky kolegů, že 
věci je zapotřebí dotáhnout do konce. 
Čtyři roky jsem pak byl poslancem prv-
ního porevolučního demokraticky zvo-
leného opavského zastupitelstva,” řekl 
Aleši Binarovi.

Na snímku Ivo Mludek a Pavel Dostál. 
Foto: Jiří Kristián
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Už od prvního listopadové-
ho dne se na Horním náměstí 

začne prodávat horký punč. Kaž-
dý, kdo si punč koupí, přispěje 
na charitativní sbírku. Ta je letos 
určena opavské škole na Havlíč-
kově na nákup počítačů pro zra-
kově postižené děti. 

Na stánku bude i charitativní poklad-
nička, do které je možné přispět i bez 
punče. Na podporu sbírky vystoupí 
20. listopadu v 18 hodin hudební sku-
pina MIG 21. Sbírka bude slavnostně 
ukončena o měsíc později, 13. pro-
since, charitativním koncertem na Dol-
ním náměstí. 

Na letošní vánoční jarmark, který 
začne 1. prosince, připravilo statutární 
město Opava ve spolupráci s pořádající 
agenturou FESTPRO spol. s r. o. zatím 
nejbohatší kulturní program v novo-

dobé historii trhů. O přízeň posluchačů 
se budou na Dolním náměstí ucházet 
skupiny a interpreti zvučných jmen. 
Patří mezi ně Laura a její tygři, No 
Name, Michal David, Abraxas, Maxim 
Turbulenc, Polemic, David Spilka, s trhy 
neodmyslitelně spjatý Rock´n´Roll 
Band Marcela Woodmana, David Kraus, 
Turbo. Zcela mimořádně bude do pro-
gramu zařazeno i vzácné setkání 
legend naší populární hudební scény, 
kdy po desetiletích si zahrají společně 
Petr Spálený a Jan Spálený. „Velké oče-
kávání také jistě přinese mimořádný 
projekt, který připravujeme s Davidem 
Spilkou, kdy vystoupí s dětským sbo-
rem Kassiopea a zazpívají společně ty 
nejznámější vánoční písně a koledy,” 
říká Pavel Spálený z pořádající společ-
nosti FESTPRO. 

Na Horním náměstí budou probí-
hat ukázky lidových řemesel, vánoč-

ních obyčejů a bude postaven také bet-
lém. Děti mohou napsat svá vánoční 
přání v Ježíškově poště, která bude od 
1. prosince otevřena denně od 14 do 
18 hodin. Doprovodný program doplní 
také oblíbené projekce večerníčků a vá-
nočních filmů. „Naším dlouhodobým 
cílem je vybudovat v Opavě největší 
vánoční jarmark v České republice, 
program neustále každým rokem rozši-
řujeme a snažíme se o to, aby nabídka 
na jarmarku byla pestrá tak, aby si 
mohl vybrat úplně každý návštěvník. 
V chladném zimním počasí se mohou 
lidé na náměstí ohřát nejen tancem na 
svoji oblíbenou hudbu, ale také naším 
výborným punčem,” láká na trhy Pavel 
Spálený. 

Program vánočních trhů na první pro-
sincové dny naleznete už v tomto kul-
turním kalendáři. Další akce pak budou 
uveřejněny v prosincovém vydání.

Vánoční jarmark zahájí listopadová
charitativní sbírka a koncert MIG 21

Minorit hostí unikátní představení Piškanderdulá

Před třinácti lety ohromilo lout-
kové představení Piškander-

dulá diváky na mezinárodním 
loutkářském festivalu v New Yor-
ku a českým loutkohercům se vě-
novali v novinách New York Ti-
mes. Pozornost a srdce diváků si 
představení získalo i na mnoha 
evropských festivalech. Nyní hos-
tí divadlo určené dětem i dospě-
lým minoritský klášter.

Už druhého listopadu v 19 hodin se 
v klášteře rozehraje legendární české 
loutkoherecké představení, které vychází 
ze staré tradice loutkového divadla. 
Autoři a herci Věra Říčařová a Franti-
šek Vítek jej poprvé sehráli v roce 1981. 
Dobrá pověst zajímavého a intenziv-
ního představení, které je dobrodružnou 
výpravou za odhalením podstaty loutkář-

ského umění, je v dalších letech zavedla 
až do Francie, Velké Británie, USA či 
Japonska. 

Podivný a tajuplný název představení 
má prosté kořeny. Slovo Piškanderdulá 
nalezli loutkoherci jednoho dne napsané 
dětskou rukou na zdi nedaleko domu, ve 
kterém žijí. Nápis neměl zřejmě žádný 
význam, ale odrážel jeden ze základních 
principů jejich představení: inspiraci dět-
skou hrou.

Výtvarník a řezbář František Vítek vyře-
zal ze dřeva řadu loutek představujících 
tanečnice, artisty, rytíře, koně, smrtky 
a kašpary. Loutky jsou neoblečené, 
jejich mechanismus je odkrytý. Věra 
Říčařová s nimi mistrně hraje. Artisté 
balancující na laně i na špičce věže, 
v obří dřevěné hlavě se odvíjejí boxer-

ská utkání, houslista zahraje paganiniov-
ské concertino, v srdceryvném příběhu 
se sokové posekají o přízeň krásky, jíž 
nemůže nepuknout žalem srdce, tančí se 
tu třasák i dupák a Smrt odjíždí na buj-
ném oři. Kouzlení s loutkami trvá dvě 
hodiny a vstřebává pozornost tříletých 
capartů i dospělých diváků. 

Atmosféru představení, v němž se jeho 
oběma protagonistům daří zavést pub-
likum do světa snu, z něhož se na konci 
představení jen pomalu vrací do skuteč-
nosti, dotváří staré hrací strojky a gra-
mofony na kliku. Loutkoherci se vždy 
snaží o domácí a intimní atmosféru, 
která je pro každé představení jedi-
nečná. Navíc Věra Říčařová a Franti-
šek Vítek své představení hrají jen velmi 
zřídka. Proto se každé jejich vystoupení 
stává unikátní záležitostí.

Přehlídka studentského divadla. 
Festival Na cestě je nesoutěžní pře-
hlídkou nejen studentských projektů, 
ale také uměleckých počinů začínají-
cích tvůrců. Ve dnech 11. až 14. lis-
topadu proběhne v prostorách lout-
kového divadla již jeho třetí ročník. 
Téma letošní přehlídky bude zamě-
řeno zejména na ženy v umění. Po 
slavnostním zahájení, které proběhne 
ve čtvrtek 12. listopadu, bude pre-
miérově prezentován projekt stu-
dentů Slezské univerzity „Tři jsou 

tři – Inscenované čtení tří autorek”. 
Zároveň se můžete těšit na patrona 
celého festivalu Petra Bezruče, herce 
Jana Vápeníka. Off programy, pro 
které bude vytvořena malá venkovní 
scéna, budou zpestřením divadel-
ních zážitků. Uskuteční se promítání 
krátkých studentských filmů, vystou-
pení hudebníků, rozborové semináře 
či divadelní workshopy. Festival se 
koná pod záštitou Slezské univerzity, 
za podpory statutárního města Opavy 
a Slezského divadla.

Podzimní country širák. Dne 21. lis-
topadu v 19 hodin odstartuje v sále 
KD Na Rybníčku již patnáctý Pod-
zimní country širák. Každá ze skupin – 
Azyl, Country s. r. o., Fram, Karavana, 
Kotva, Stašeko a Zálesáci – odehraje 
svůj program a v závěru diváci svými 
hlasy rozhodnou o tom, která z nich 
získá putovní country širák. Speciál-
ním hostem bude královéhradecká 
skupina Lokálka, hrající tzv. tragedy 
country. Akci svým grantem podpořilo 
i statutární město Opava.
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Opavští filmový nadšenci osla-
ví významné kulaté narozeni-

ny: padesátileté výročí místního 
filmového klubu. Oslavy potrvají 
sedm listopadových dnů, během 
nichž se den co den bude promí-
tat zajímavý snímek. Připraveny 
jsou i zajímavé filmařské besedy 
a vzpomínková setkání.

Filmový svátek začne v pondělí 9. listo-
padu v 18 hodin v kině Mír projekcí kla-
sického snímku, který připomene opo-
jení filmem z dob, kdy byl ještě novým 
médiem a kdy návštěva kina byla spo-
lečenskou událostí i dobrodružstvím. 
V dalších dnech se klub ve stejném kině 
ohlédne za kultovním hudebním festi-
valem ve Woodstocku, snímkem Nikity 
Michalkova si připomene dobu, kdy 
v Opavě fungoval Klub přátel sovět-
ského filmu. Do oslavenecké nabídky 
se dostal i zajímavý hrůzostrašný ital-
ský horor. V souvislosti s oslavami 20. 
výročí pádu československého komu-
nismu se budou moci diváci seznámit 
se současnou podobou diktatury prole-
tariátu, a to ve snímku Vítejte v KLDR. 
Festival zakončí film …a bude hůř, po 
jehož skončení proběhne after party 
pro filmové příznivce. 

„Pevně doufáme, že titul posledního 
filmu nepředznamená osudy Opavského 
filmového klubu, že se ho nedotkne ani 
krize středního věku, ani ta hospodář-
ská. Ale jeho další osudy jsou i v rukou 
vás, diváků, kteří nás můžete podpo-
řit a povzbudit svým zájmem a návštěv-
ností. My, organizátoři, věříme v lepší 
zítřky, vždyť už další film, který je po 
oslavách na programu, nese optimistický 

název Ukrutně šťastni,” přejí si současní 
kluboví tahouni Petr a Jaroslav Rotre-
klovi, Jitka Feikusová a Jaroslava Malá.

Opavský filmový klub patřil k nejstar-
ším klubům v republice. Historie opav-
ského klubu začala v roce 1959, kdy 
manželé Vojtovičovi založili Klub přátel 
filmového umění v kině Elektra. V osm-
desátých letech udával styl klubu Jiří 
Siostrzonek, jenž se rovněž zasloužil 
o chod Filmového klubu mládeže, který 
nabízel filmy přemýšlivějším středoško-
lákům. Kromě toho se staral i o Klub 
přátel sovětského filmu, pod jehož 
maskovací rouškou mohli lidé zhléd-
nout kvalitní a zajímavé ruské, ukra-
jinské, ázerbajdžánské a další snímky. 
V období osmdesátých a na začátku 
devadesátých let pracovali ve filmo-
vém klubu rovněž Jana Šromová a Ivo 
Stratil. V devadesátých letech se ujal 
vedení Miroslav Beinhauer. Od roku 

2000 se Opavského filmového klubu 
ujali čtyři filmoví nadšenci – Jitka Fei-
kusová, Jaroslava Malá, Jaroslav 
Rotrekl a Petr Rotrekl. 

Součástí klubového promítání jsou lek-
torské úvody a programový bulletin, 
který členové filmového klubu dostali 
vždy zdarma. V posledních dvanácti 
letech byl OFK podporován grantem 
statutárního města Opavy. V září klub 
promítá filmy v rámci festivalu Bezru-
čova Opava a v dubnu v rámci festi-
valu Další břehy. Během své historie 
přivítal klub řadu významných hostů, 
např. Jiřího Krejčíka, Jana Špátu, Ivana 
Vyskočila, Drahomíru Vihanovou, Olgu 
Sommerovou, Danu Hábovou, Miloše 
Štědroně, Bohdana Slámu, Sašu Gede-
ona, Petra Zelenku, Miroslava Janka, 
Igora Chauna, Ctibora Turbu, Jana Ber-
narda, Jara Riháka, Otakára Schmidta či 
Eriku Hníkovou.

Opavský filmový klub slaví padesátileté výročí

Takto se Opavský 
filmový klub 
loučil s působením 
v kině Elektra.

Foto: Jan Šindler

Listopadovou Opavu čeká festival Den poezie

Už podruhé přivítá podzimní 
Opava týdenní literární festi-

val Den poezie. Čekají ji autorská 
čtení, debaty s básníky, spisova-
teli, lidmi ze světa knížek. Festi-
val pokřtí i nový almanach opav-
ských autorů.

Festival Den poezie je celorepublikovou 
akcí, která vstupuje do jedenáctého roč-
níku. Probíhá ve čtyřech desítkách čes-
kých, moravských a slezských měst. 
V Opavě se poprvé pořádal loni a oba 
ročníky připravila Opavská kulturní orga-
nizace (OKO). Akce vznikla jako vzpo-
mínka na narození zakladatele moderního 
českého básnictví Karla Hynka Máchy.

Hned úvod festivalu bude patřit místním 
básníkům a básnířkám. V neděli 8. listo-
padu od 17 hodin proběhne křest alma-
nachu Útržky života. Almanach je spo-
lečný, mezigenerační projekt sedmi 

opavských básníků a adeptů poezie: 
Terezy Chudobové, Oldřicha Kolovrata, 
Petry Kostruhové, Gabriely Salichové, 
Jiřího Slavíka, Evy Tížkové a Boleslava 
Vjaclovského. „O veřejné uvedení alma-
nachu do literárního života se postará 
stejnojmenný večer spojený s autor-
ským čtením. Zpestřením programu 
bude vystoupení sólistů opery Slezského 
divadla v Opavě Zdenky Mervové a Petra 
Soóse,” říká kulturní dramaturg OKO Jan 
Kunze. Tato i všechny další akce proběh-
nou v Evženovi na Beethovenově ulici.

Čtvrtek 12. listopadu od 19 hodin bude 
spojen s jedním z nejuznávanějších čes-
kých soudobých básníků a spisova-
telů Bogdanem Trojakem. „Bude to kva-
litní ochutnávka z básnického jihu o dvou 
chodech,” zve Jan Kunze. Spisovatel a vi-
nař Bogdan Trojak vydal několik básnic-
kých sbírek, jeho verše zhudebnila Lenka 
Dusilová na albu Eternal Seekers. Je 

držitelem Ceny Jiřího Ortena a ceny Mag-
nesia Litera. Ženský protipól literárního 
večera bude zosobňovat Nela Hanelová, 
brněnská básnířka původem z Třebíče. 
Publikovala v řadě literárních časopisů, 
letos vydala svou prvotinu Chagallovo 
štěstí.

Do festivalu se zapojilo i opavské nakla-
datelství PERPLEX, které v sobotu 14. lis-
topadu od 19 hodin představí zástupce 
severočeské literární scény. „Současné 
kulturní dění na severu Čech nám při-
blíží šéfredaktorka revue Kateřina Toš-
ková. Tamní mladé literáty bude zastupo-
vat básník a vysokoškolský pedagog Jiří 
Koten,” říká dramaturg.

Festival zakončí pořad Mendelova gym-
názia s názvem Slzy Fénixe. V neděli 
15. listopadu od 18 hodin přiblíží pohled 
na poezii nejen skrze tvorbu studentů, 
ale i jejich profesorů.
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INZERCE

SLEVA 40%

NA VYBRANÁ PLASTOVÁ SKLA 
S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU

(do 30. 11. 2009)
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DRŽÍME VYSOKÝ STANDARD

Pobočka Ostrava, Přívozská 12, 701 61, tel.: 596 133 318-20, fax: 596 133 317, ostrava@ozp.cz, 
Expozitura Opava, Dolní nám. 22, 746 01, tel./fax: 553 610 304, opava@ozp.cz

Naše 
služby vezmou 

za srdce

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ NA ULICI HÁLKOVÁ, JASELSKÁ, KRNOVSKÁ
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Opava

KARTÁÈ OPAVA

PIVNÍ BAR
nám. Republiky 4a, Opava

 casino.opava@kartac.cz ; tel.: 553 621 108

-  dennì výbìr z 5 druhù  Menu
-  akce 9+1 Menu zdarma
-  Menu vydáváme od 10.30 do 15.00 hod
-  èepujeme Gambrinus 11°, Gambrinus 12°, Plzeò, Kozel 10°
-  grilovaná kolena a uzená žebra
-  tradièní èeská kuchynì

DISKO BAR  BROOKLYN

KARTÁÈ OPAVA
- velký výbìr míchaných nápojù
- poøádání akcí ... Michael Jackson, 
  pánský striptýz, travesti show ...
- každý víkend akce na vybraný 
  míchaný nápoj
- otevøeno pondìlí až sobota
  od 20.00 hod. 
- vstup od 18-ti let 

www.kartac-opava.cza
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Nabízí:
Pořádání fi remních akcí v ryze 
beskydském stylu 
Báječnou dovolenou přímo u sjezdovky
Silvestr 2009
·  Mnoho možností sportovního vyžití
·  Sauna s venkovním bazénkem
·  Vířivka

AutoClub Hotel s Rybářskou baštou

www.moravka.com Infolinka: 774 330 000
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INZERCE

Podniková prodejna Opava
Bílovecká 2411/1, 746 01  Opava
T: +420 553 685 254
E: opava@isotra.cz
www.isotra.cz

značková

25% sleva

na dřevěná

eurookna
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    KUPTE SI U NÁS

 NOVÉ BRÝLE
A REZERVNÍ OD NÁS
    DOSTANETE JAKO DÁREK

 ZDARMA

DVOJE BRÝLE NEJSOU P�EPYCHEM, ALE NUTNOSTÍ

OBORNÉ M��ENÍ ZRAKU V NAŠÍ O�NÍ OPTICE
DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ
PLATEBNÍ TERMINÁL, SHODEXO PASS, UNIŠEK

Kolá�ská 18, Opava, Czech Republic
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SLEZSKÉ DIVADLO
  4. 11. 19.00 KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU. 

Hostuje Divadlo Bez zábradlí Praha, 
účinkuje V. Freimanová a Z. Žák. mimo

  6. 11. 10.00 POPELKA školy – P
  7. 11. 10.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. D – Č
  7. 11. 19.00 RIGOLETTO. V italském originále 

s českými titulky. stará sk. 7 – O
  8. 11. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST. Premiéra činohry. sk. P – Č
  9. 11. 18.00 RIGOLETTO sk. O – O
10. 11. 19.00  POPRASK NA LAGUNĚ sk. H – Č
11. 11. 18.00 BOUŘE sk. S – Č
12. 11. 10.00 ČESKÉ JESLIČKY školy – O 
13. 11. 19.00 RIGOLETTO stará sk. 3 – O
14. 11. 17.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP
15. 11. 10.00 MATINÉ. Věnováno hudební osobnosti 

Arnoštu Rychlému, slovem provází 
E. Trupar, klavírní doprovod 
L. Vondráčková + sólisté opery. mimo

15. 11. 18.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ uz. předst. – Č
16. 11. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
17. 11. 19.00 RIGOLETTO stará sk. 5 – O
18. 11. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
19. 11. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 9 – O
20. 11. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 4 – O
21. 11. 18.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ uz. předst. – Č
22. 11. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST. Slavnostní 

představení, akce SMO/OKO. Zbylé 
vstupenky ve Sluně. pro hosty

23. 11. 19.00 BOCCACCIO sk. M – OP – B
24. 11. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. 1 – Č
25. 11. 19.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. 2 – Č
26. 11. 19.00 MARTA KUBIŠOVÁ – RECITÁL 

JÁ JSEM JÁ. Akce SMO/OKO. 
28. 11. 19.00 K + K ANEB THÁLIE VÁS BAVÍ. 

Koncert K. Jordy Kramolišové a I. Kaplové, 
kde operní pěvkyně oslaví svá životní jubilea. mimo

29. 11. 14.00 JAK SE HOVNIVÁL CHTĚL STÁT MOTÝLEM. 
 16.00 Hostuje Moravské divadlo Olomouc. mimo – P
30. 11.  8.30 JAK SE HOVNIVÁL CHTĚL STÁT MOTÝLEM.
 10.30 Hostuje Moravské divadlo Olomouc. školy – P 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE 
  2. 11. 19.00 PIŠKANDERDULÁ. Legendární představení Františka 

Vítka a Věry Říčařové je dobrodružnou výpravou za 
odhalením podstaty loutkářského umění. Gotická síň 
minoritského kláštera.

  4. 11.  19.00 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO – HUDBA ČTYŘ 
STALETÍ. Vynikající a ve světě proslulý soubor se 
skladbami G. Sanze, J. V. Stamice, E. Griega, C. 
Francka, S. Rachmaninova, G. Gerschwina, D. Mil-
hauda a Š. Raka. 3. abonentní koncert pro milovníky 
krásné hudby. Pořádá SMO a sdružení Talent. Sně-
movní sál minoritského kláštera.

20. 11. 18.00 MIG 21. Vystoupení hudební skupiny v rámci charita-
tivní sbírky, která probíhá od 1. 11. na Horním náměstí 
formou prodeje vánočního punče. Pořádá SMO a FEST-
PRO. Horní náměstí. 

28. 11. 18.00 KŘEST KNIHY ANTONÍNA TÁZLARA – HAIKU, 
KUKU A JINÉ PŘÍBĚHY PRO POUČENÍ. Vystoupí 
Antonín Tázlar, Zuzana Bulířová, Petr Veselovský 
a další. Průvodní slovo Petr Rotrekl. Vinárna U Přemka.

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. 
Dům umění a kostel sv. Václava. Do 13. 11.
Doprovodný program:
12. 11. 17.00 STUDENTSKÝ HAPPENING – studentky I. Stani-

slavové představí ručně zhotovené šperky z papíru. 
Refektář Domu umění.

VÁNOČNÍ TRHY OPAVA 2009
Pořádá SMO a FESTPRO spol. s r.o., info: www.kulturniopava.cz.
PROGRAM – Dolní náměstí
1. 12. 15.00 ÚSMĚV – folklorní soubor
 19.00 TANGO – hudební skupina
2. 12. 17.00 THE ATOMIC HOT ROD
 18.30 LUKÁŠ ZÍTA
 19.00 DAVID KRAUS
3. 12. 16.30 KOMORNÍ SBOR PŘI SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
 18.00 –123 MINUT – hudební skupina
 19.30 ROBBIE WILLIAMS REVIVAL – hudební skupina
4. 12. 17.00 DISKOTÉKA
 18.00 MICHAL DAVID

 MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
5. 12. 15.30 PROFESSOR BEATLES / J. LENNON REVIVAL
 17.00 PROSLOV ZÁSTUPCE MĚSTA OPAVY
 17.15 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 17.30 TRIBUTE TO 70 Ś – hudební skupina
 18.30 OHŇOSTROJ
 18.45 DJ PETT – české hity
PROGRAM – Horní náměstí
2. 12. 17.00 W. A . MOZART – Malá noční hudba, FILM – TICHÁ 

NOC
3. 12. 16.00–20.00 DJ – VÁNOČNÍ OLDIES
4. 12. 17.00 FILMOVÁ PROJEKCE – S čerty nejsou žerty
5. 12. 15.00–20.00 DJ – MIKULÁŠSKÉ OLDIES, FILM – MRAZÍK

20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE V OPAVĚ
Pořádá OKO (Opavská kulturní organizace), www.oko-opava.cz.
15. 11. 18.00 VÍTEJTE V KLDR – dokumentem si připomeneme, 

jak to vypadá ve státě, kde není demokracie a kde je 
horor každodenní realitou. Kino Mír.

16. 11. 18.00 A BUDE HŮŘ (ČR, 2007, námět Jan Pelc – stejno-
jmenná kniha (1985), režie Petr Nikolaev). V před-
večer sametové revoluce si zavzpomínáme na „staré 
zlaté” časy. Filmová adaptace kultovní knihy Jana Pelce 
je vcelku přesným obrazem doby tuhé normalizace na 
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Líčí úděl 
party „mániček” z průmyslového severočeského města, 
jejichž touha po svobodném životě se pohříchu reali-
zuje jen jako nekonečná řada hospodských pitek, mej-
danů a milostných avantýr. After party pro příznivce fil-
mového umění – čepované pivo a hudba zajištěna!

17. 11. 10.00 PIETA. Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii. Památník obětí totalitních 
režimů na náměstí Slezského odboje.

17. 11. 16.30 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Sraz všech účastníků 
v 16.30 h. na Horním náměstí, kde bude na promíta-
cím plátně čekat Krteček, Pat a Mat a také kejklíři. Pak 
si společně posvítíme na nevšední procházku parky 
v centru města. S výrobou vám pomůže Středisko vol-
ného času od 14 do 16 h., SVČ Jaselská. 

19. 11. 19.00 OSMDESÁTDEVĚT – TRENAŽÉR JEDNÉ REVOLUCE. 
Interaktivní inscenace Divadla Feste představuje „zážit-
kový workshop na téma revoluce roku 1989”, při němž 
si každý z diváků může nanečisto prožít některé listopa-
dové události. Předprodej Sluna. Refektář Domu umění.

21. 11. 20.00 PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE. Koncert 
legendární rockové kapely. Music club 13, Krnovská.

22. 11. 19.00 VÁCLAV HAVEL – ZAHRADNÍ SLAVNOST. Předpro-
dej Sluna. Slezské divadlo.

24. 11. 19.00 V SAMETU. Scénická koláž z textů prorežimních i pro-
tirežimních autorů, Divadlo V pořadí. Evžen, Beethove-
nova 2.

25. 11. 19.00 VÁCLAV KOUBEK. Koncert osobitého písničkáře, 
který se v roce 1989 účastnil opavských demonstrací. 
Evžen, Beethovenova 2. 

26. 11. 19.00 JÁ JSEM JÁ – RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ. Tento 
recitál představuje zasněné ohlédnutí za celoživotní 
pěveckou poutí Marty Kubišové. Předprodej Sluna. 
Slezské divadlo.

DEN POEZIE - XI. ROČNÍK FESTIVALU
Pořádá OKO, www.oko-opava.cz. Všechny akce se konají u Evžena, 
Beethovenova 2.
  8. 11. 17.00 ÚTRŽKY ŽIVOTA – mezigenerační projekt sedmi 

opavských básníků a adeptů poezie. Zpestřením pro-
gramu bude vystoupení sólistů opery Slezského diva-
dla Z. Mervové a P. Soóse.

12. 11. 19.00 LUNY PAT – kvalitní ochutnávka z básnického jihu 
o dvou chodech, vystoupí: spisovatel B. Trojak a N. 
Hanelová.

14. 11. 19.00 NADĚJNÉ VYHLÍDKY – literární večer nakladatelství 
PERPLEX, vystoupí zástupci severočeské literární scény 
K. Tošková a J. Koten.

15. 11. 18.00 SLZY FÉNIXE – literární pořad Mendelova gymnázia, 
hlavní myšlenkou je vzdát hold básníkům a poezii tak 
trochu netradičním způsobem.

KINO MÍR
5. 11. a 6. 11. 20.15 JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE – slovenský 

životopisný historický film
7. 11. a 8. 11. 17.00 JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
9. 11.–11. 11. 20.00 HANEBNÍ PANCHARTI – akční dobrodružné 

drama USA
12. 11. a 13. 11. 20.15 PROTEKTOR – drama ČR
14. 11. 18.00 PROTEKTOR – drama ČR
15. 11. 20.00 PROTEKTOR – drama ČR
23. 11.–24. 11. 20.00 NÁHRADNÍCI – akční sci-fi USA
26. 11.–29. 11. 18.00 VENI, VIDI, VICI – česká komedie
30. 11. 20.00 ULOVIT MILIARDÁŘE – česká komedie
  1. 12. 18.00 ULOVIT MILIARDÁŘE – česká komedie
FILMOVÝ KLUB 
  2. 11. 18.00 PŮLNOČNÍ KOVBOJ (USA/1969, režie: John Schle-

singer). Oscary ověnčený film o naivních snech, 
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zklamaných nadějích a netypickém přátelství mezi 
salónním kovbojem a chromým tuberkulózním pod-
vodníčkem v podání Jona Voighta a Dustina Hoff-
mana.

23. 11. 18.00 UKRUTNĚ ŠŤASTNI (Dánsko/2008, režie: Henrik 
Ruben Genz). Dánský film o policistovi z Kodaně, který 
se ocitne v zemi blat, mlhy, nedůvěry a přezírání – 
Jutsku. Film je skandinávsky cynickou parodií žánrů 
a příběhem stejně podivným, jako podivínští jsou jeho 
protagonisté. 

30. 11. 18.00 KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ (Dánsko/Švédsko, 
2007, režie: Thomas Vinterberg). Návrat slavného 
operního zpěváka do rodné vesnice je záminkou pro 
další skandinávskou komedii, ve které se umírá, ironi-
zuje, lže a ubližuje se zvláštním, někdy až zvráceným 
nadhledem. 

OSLAVY 50. VÝROČÍ FILMOVÉHO KLUBU V OPAVĚ 
  9. 11. 18.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ s projekcí klasického 

snímku zlatého fondu světové kinematografie, který 
připomene opojení filmem z dob, kdy byl ještě novým 
médiem a kdy návštěva kina byla společenskou udá-
lostí i dobrodružstvím. Vstup zdarma!

10. 11. 18.00 ZAŽÍT WOODSTOCK – připomínka kulatého výročí – 
od legendární hudební akce ve Woodstocku letos uply-
nulo 40 let. Snímek letos natočil Ang Lee.

11. 11. 18.00 PŘIPOMÍNKA KLUBU PŘÁTEL SOVĚTSKÉHO 
FILMU nebudovatelským filmem Nedokončená 
skladba Nikity Michalkova, který dokazuje, že i so-
větská kultura nebyla jen jednoduše špatná. Hostem 
večera bude Jiří Siostrzonek.

12. 11. 18.00 DUEL NIXON/FROST – politický snímek je konkrét-
ním svědectvím o nejednoznačnosti výhod demokracie 
a kapitalisticko-tržního systému.

13. 11. 18.00 VEČEREM s málo známým, výtvarně, hudebně i řeme-
slně výborně zpracovaným italským hororem provede 
Martin Jiroušek.

15. 11. 18.00 VÍTEJTE V KLDR – dokument
16. 11. 18.00 A BUDE HŮŘ (ČR, 2007, režie Petr Nikolaev)

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Předprodej vstupenek: kino Mír, Sluna. Filmy se promítají v kině Mír.
4. 11. 17.00 OSTRAVA (CZ, 10 min.) – prezentační film o svéráz-

ném městě Ostrava
  ANNAPURNA NA LEHKO (PL, 25 min.) – výstup alp-

ským způsobem na himalájskou osmitisícovku
  LIGHTNING STRIKE – ARWA TOWER (CH, 50 min.) 

– příběh dvou týmů horolezců s cílem zdolat horu 
Arwa Tower v Himalájích

  WHITE NOISE (CH, 11 min.) – freeride na lyžích 
v kolmých stěnách Aljašky

  K VRCHOLU TIRIČ MIRU (CZ, 17 min.) – dokument 
o výstupu čs. expedice na Tirič Mir v roce 1968

  CALIBRATE (AUS, 9 min.) – pětinásobný šampión 
Aaron Hadlow v kite surfingu

  V DIVOKÝCH PEŘEJÍCH COLORADA (CZ, 30 min.) 
– 21denní vodácká expedice na řece Colorado v Grand 
kaňonu

5. 11. 17.00 UŽIJTE SI VÍC (CZ, 5 min.) – krásy a zajímavosti 
Moravskoslezského kraje

  TATRY MYSTÉRIUM (SK, 11 min.) – romantické 
ztvárnění Vysokých Tater

  CARSTENSZ – SIEDMA HORA (SK, 45 min.) 
– výstup na Carstenszovu pyramidu na Nové Guinei

  BHÚTÁN – HĽADANIE ŠŤASTIA (SK, 31 min.) 
– putování po zapomenuté krajině v uměleckém ztvár-
nění známého filmaře

  EMERGERIDE (F, 13 min.) – airboard a woopy jump 
ve francouzských Alpách

  LATITUDES (USA, 47 min.) – bikeři na úžasných mís-
tech planety

6. 11. 17.00 MOUNT ST. ELIAS (A, 100 min.) – výjimečný 
extrémní skialpinistický film 

  OLTRE LA PARETE (ITA, 35 min.) – unikátní film 
o extrémním výstupu v Patagonii

  DENALI – KRÁL LEDU (CZ, 12 min.) – výstup na 
nejchladnější horu světa Denali

VÝSTAVY
ZUZANA ČADOVÁ – KERAMIKA, KRESBA. Galerie Librex, Ostrožná. 
Otevřeno Po–Pá, 8–18, So, 8–12 h. Od 2. 11. do 27. 11.
FRANTIŠEK BARDON. Výstava k 100. výročí narození jednoho z největ-
ších světových hermetiků a opavského rodáka. Od 25. 11. do 11. 12., ver-
nisáž 25. 11. v 17 h. za účasti syna a dcery F. Bardona. Ezoterická pro-
dejna Radost, Horní náměstí 61, info: 732 257 946, www.radost-opava.eu. 
ADVENT NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE. MSZeŠ a VOŠ, Purkyňova 12. Výroba 
svíček, věnců, zdobení perníčků, baněk, ukázky zemědělské techniky, bet-
lémů, prohlídka zvířat z drobnochovu, sportovní akce, živá hudba, občerst-
vení atd. 27. 11. od 9 do 18 h. a 28. 11. od 9 do 16 h. 

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:
PROČ ZVONILY KLÍČE? – výstava připomíná 20. výročí „sametové revo-
luce”. Vernisáž 3. 11. v 17 h., do 30. 11.
HEJ, PANE KRÁLI – komponovaný pořad Richarda Pogody vychází z písni-
ček, které zazněly na jevišti opavského divadla před 20 lety. Vzpomínkový 
večer připraven v rámci výstavy „Proč zvonily klíče?” 25. 11. v 18.30 h.
ČISTÉ PRÁDLO – výstava historických praček a pomůcek na praní a žeh-
lení. Komentovaná prohlídka – 12. 11. v 10 h. Do 15. 11.
GIGANTIČTÍ ŽRALOCI STŘEDOEVROPSKÝCH TŘETIHORNÍCH MOŘÍ 
– 1. 11.–30. 11.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR, Nový Dvůr u Opavy, tel.: 553 661 031–2:
JAK ROSTE DŘEVO? – SVĚT DŘEVA. Do 31. 12.
ROSTLINY BEZ PŮDY – výstava rostlin, které se obvykle vyskytují 
v deštných 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 ARBORETA NOVÝ DVŮR (1958–2008) – k významnému 
50. výročí založení arboreta v roce 1958. Do 31. 1. 2010.
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE, Ostrožná 35, Opava, tel.: 553 625 024:
CARL DITTERS Z DITTERSDORFU – rakouský barokní hudební sklada-
tel, velkou část svého života prožil ve Slezsku. Vernisáž 16. 11. v 17 h., do 
19. 1. 2010.
PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY, Hrabyně, tel.: 553 775 091:
MNICHOV, OKUPACE, OSVOBOZENÍ – výstava mapuje období II. svě-
tové 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
FREUD – DIE ENTHÜLLUNG DES 21. JAHRHUNDERTS – výstava 
o stále objevované osobnosti a nadčasovém odkazu Sigmunda Freuda, od 
jehož smrti uplynulo 70 let. Ústav cizích jazyků, Masarykova 37, 3. patro.
11. 11. 20.00 LANGE NACHT DER KURZEN TEXTE – setkání s ně-

mecky psanou literaturou. Univerzitní klub Arma, Na 
Rybníčku 1.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (pro předem přihlášené) – aula SU, Na 
Rybníčku 1
  5. 11. 15.45 PROBLEMATIKA DEKADENCE V ČESKÉ LITERA-

TUŘE – přednáší M. Tichý 
12. 11. 15.45 GENERACE V MODERNÍ ČESKÉ LITERATUŘE – 

přednáší M. Tichý
19. 11. 15.45 SOUČASNÁ ČESKÁ POEZIE – přednáší J. Chrobák 
26. 11. 15.45 SOUČASNÁ ČESKÁ PRÓZA – přednáší J. Chrobák
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SU, Za Drahou 3, Krnov, tel./fax: 554 614 352, 
krnov@slu.cz, www.vck.slu.cz
KURZY PRO VEŘEJNOST: 4. 11., 17 h. – Základy mzdového účetnictví
CELODENNÍ KURZY (začátky vždy v 8.15 h.): 3. 11. – Obec a romská pro-
blematika, Korupce, její dopad na veřejnou správu. 6. 11. – Úvod do super-
vize, Syndrom vyhoření. 14. 11. – Domácí násilí, 19. 11. – Problematika 
zákona o sociálních službách. 20. 11. – Prevence týrání a zneužívání osob. 
21. 11. – Práce s mentálně postiženými dětmi. 23. 11. – Úvod do aktivizač-
ních, vzdělávacích a výchovných technik. 24. 11. – Rezidenční, terénní a asi-
stenční služby pro osoby s mentálním postižením. 25. 11. – Komunikace se 
smyslově postiženými občany. 27. 11. – Psychosociální výcvik, Sociální práce 
s rodinou s četnými sociálními handicapy. 28. 11. – Řešení konfliktů.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  1., 15., 22., 29. 11.
  9.00–12.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO.
 15.00–17.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim při-

nést něco na zub. SVČ Husova.
  7. 11.–8. 11.   XXXVII. VÝSTAVA OKRASNÉHO PTACTVA 
 9.00–17.00 A KANÁRŮ OPAEXOT 2009. Výstava ve spolu-

práci s ČSCH ZO 4 Opava. SVČ Jaselská.
14. 11. 14.00–17.00 STŘELNICE PRO VEŘEJNOST. Rodiče i děti, 

přijďte si zastřílet ze vzduchovky do terče i na 
figurky. Info: p. Kalavský, 553 623 276. SVČ 
Husova.

21. 11. 15.00 ROZTANČENÝ DOMEČEK – TENTOKRÁT 
USPÁVACÍ. Zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi. Info: pí Montagová, 553 712 821 nebo 
estetika@svcopava.cz. SVČ Jaselská.

28. 11. 15.00 ADVENTNÍ DÍLNA. Výroba vánočních ozdob. 
Info a přihlášky do 23. 11., pí Montagová, 
553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz. SVČ 
Jaselská.

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
  1. 11. 10.00 a 16.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Asketické divadlo Malé-

hry Brno, pro děti od 3 let. Předprodej Sluna.
  2. 11. 19.00 KNEDLO, VEPŘO, ZELO... Asketické divadlo 

Maléhry Brno ve spolupráci s Divadlem Bolka 
Polívky. Předprodej Sluna.

  8. 11. 10.00 a 16.00 POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE. Broučci LD SVČ, 
pro děti od 4 let.
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11. 11.–14. 11.  NA CESTĚ... 2009. Nesoutěžní přehlídka nejen 
studentských projektů ve spolupráci se Slez-
skou univerzitou. Téma přehlídky je zaměřeno 
zejména na ženy v umění.

14. 11. 11.00 KRVAVÉ KOLENO. Tate iyumni Praha, pro 
diváky od 10 let.

15. 11. 10.00 a 16.00 ČTYŘI POHÁDKY O DRAKOVI. Skřítci LD SVČ, 
pro děti od 3 let.

22. 11. 10.00 a 16.00 O PALEČKOVI. Rarášci LD SVČ, pro děti od 3 let.
29. 11. 10.00 a 16.00 ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA. Divadelní sou-

bor Čmukaři, Turnov. 

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  3. 11. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ: Podivnější než ráj
  6. 11. 20.00 KONCERT KAPEL: The Kitchen, Bílá vdova
  7. 11. 20.00 REGGAE NIGHT 
10. 11. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ: Mlýny – divadlo Sklep
13. 11. 20.00 OLDIES & RETRO MUSIC
14. 11.  KONCERT KAPEL – Kick69, Wishlist
16. 11.  LEGAL KONCERT – Fish and chips, Parchanti
17. 11. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ: Lolita
20. 11. 21.00 DRUM´N´NOIZE 
21. 11.  PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE – koncert
24. 11. 20.00 FILMOVÉ ÚTERÝ: Acid House
27. 11. 20.00 AKUSTICKÝ KONCERT KAPEL: Goodfellas, Model 

bazaar
28. 11. 19.00 JAM OPAVSKÝCH MUZIKANTŮ
STUDENTSKÝ JUKEBOX – každou st v 18 h.

VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská 12, Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek – bar 
vinárny, Sluna.
  4. 11. 20.00 MORIBUNDUS – hardrock blues s vynikajícím zpěvá-

kem M. Čermákem
12. 11. 20.00 FRANK ZAPPA REVIVAL (Brno) – lepší než originál
19. 11. 20.00 FRANTIŠEK UHLÍŘ – Trio + A. Davison, černošský 

zpěvák z USA
26. 11. 20.00 MICHAL PAVLÍČEK + MONIKA NAČEVA 
  1. 12. 20.00 T-4. R. Dragoun, V. G. Kulhánek, S. K. Kubeš, M. Kopřiva

EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, vstupenky na akce na baru
  3. 11. 19.00 BOHEMISTICKÝ VEČÍREK – večer v režii studentů 

České literatury a Kulturní dramaturgie, křest univer-
zitního literárního almanachu Artemisia

  4. 11. a 18. 11. JAZZÍČEK DO OUŠKA – známé seskupení stále 
 20.00 svěžích bardů M. Vilče, M. Kubáče, T. Fajkuse
  7. 11. 20.00 BRINK MAN SHIP (Švýcarsko) – originální kapela 

kombinující jazz s prvky drum´n´basu, elektroniky
11. 11. 19.00 IVAN MARTIN JIROUS & JAROSLAV ERIK FRIČ – 

autorské čtení ve spolupráci s Bludným kamenem
16. 11. 19.00 JAZZ AND HOT DANCE – Z. Kicková a kytarové duo 

Maky, Dash, Quatro Formaggi ve spolupráci s Bludným 
kamenem

26. 11. 20.00 HAMMOND TRIO – M. Vilč (hammond keybords), O. 
Bartusek (bicí), J. Kyjovský (kytara) – jazzové stan-
darty v nestandartním hávu

CAFÉ EVŽEN
Lepařova 4, Opava, www.cafe-evzen.cz
  3. 11. NEŘEŽ TRIO – Z. Vřešťál, V. Sázavský, F. Benešovský. Nerez 

v podání těchto vynikajících pánů.
11. 11. ŽOFIE KABELKOVÁ – chanzonový večírek příjemné zpěvačky
19. 11. JIŘÍ SCHMITZER – písničkový recitál známého herce
26. 11. DUENDE – jazzový koncert
EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví – sledujte plakát na dveřích

ČAJOVNA HARMONIE
Krnovská 20, Opava, tel.: 777 137 508, www.cajovnaharmonie.cz
  6. 11. 19.00 RYUZO FUKUHARA – japonský tanečník a performer, 

kterého doprovází bubeník Seijiro Murayama
19. 11. 19.00 KONCERT SKUPINY KACU (alternativa, world music) 

– brněnské trio vás omráčí nasazením, energií a hud-
bou, jež nezná hranic

26. 11. 19.00 DIVADLO JEDNOHO HERCE – T. Koliandr uvede 
v premiéře hru Smrť Jánošíkova. Inspirací mu byla bás-
nická skladba klasika slovenské literatury, Jána Botta. 

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@holos.cz, 
www.holos.cz
HOLOS CENTRUM
28. 11.–29. 11.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního trau-

matu na náš život. Zážitkový seminář v rámci 
transpersonální psychologie, vede M. Hrabánek. 
Slunečnice – Centrum denních služeb, Děčín.

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz

  6. 11. 18.00 KLARISKOVÁNÍ – výroba šperků
13. 11. 18.00 SMALTOVÁNÍ NA VAŘIČI
14. 11. 10.00 HEDVÁBNÁ SOBOTA – malování voskem na hedvábí
20. 11. 18.00 ŠPERKY Z KOMPONENTŮ
21. 11. 10.00 TAŠKY, TAŠTIČKY – textilní tašky zdobené malbou, 

tiskem, batikou
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
13. 11.–15. 11.   TANEČNÍ WORKSHOP DISCO DANCE – s mi-

strem Slovenska, tanečníkem a choreogra-
fem A. Barabášem. Výuka disco dance a mo-
derního tance pro začátečníky. Info a přihlášky: 
603 718 185. Střední zdravotnická škola.

PŘÍJEM NOVÝCH ČLENŮ DO TŠ. Po a Pá od 15.30 h. na SZŠ. 

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
12. 11.  15.00 ORIENTAČNÍ BĚH pro děti i dospělé. Park Na Ryb-

níčku. 
24. 11. 17.30 PŘEDNÁŠKA PAVLA KRYNSKÉHO – přednáška 

z cyklu NEWSTART, tentokráte o důvěře. 
25. 11. 17.00 CESTOPIS LUKÁŠE KRYNSKÉHO O INDONÉSII 
26. 11. 15.00 mladší PATLÁME – MALBA NA SKLO.
 16.30 starší Akce pro děti v klubovně. 
VEČERY NAD BIBLÍ – každý Pá
NA JEDNÉ PLANETĚ SPOLU SE ZVÍŘÁTKY. 9. ročník výtvarné soutěže 
Adry pro děti. 1. kategorie – děti, které ještě nechodí do školy, 2. katego-
rie – 1.–5. ročník, 3. kategorie – 6.–9. ročník. Zvlášť budou oceněny pří-
spěvky starších autorů a kolektivní práce. Práce na zadní straně označte 
a doručte do konce února 2010 do KC Rybníček. Info: www.casd.cz.

EDUWAY – VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Leknínova 5, Opava, tel.: 731 653 467, kaja.greskova@eduway.cz, 
www.facilitace.com
11. 11. 18.00 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU – přednáška. 

Salónek u Gavendů, Kasárenská ul.
18. 11. 18.00 TAJEMSTVÍ – JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU – před-

náška. Salónek u Gavendů, Kasárenská ul.
25. 11.   CO NÁM BRÁNÍ ŽÍT V HOJNOSTI? 
 18.00–21.00 – pracovní seminář s kolektivním odblokováním. Saló-

nek u Gavendů, Kasárenská ul.
Ve spolupráci s hotelem Sonáta akce: 6.–8. 11. Barevný pohádkový 
víkend, 14. 11. Džajf party, 16.–22. 11. Zvěřinový víkend, 28. 11. Pyžamo 
party. Rezervace telefonicky.

AREKA ZO ČSOP
Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
  6., 20., 27. 11. 18.30 PÁTEČNÍ PODVEČER HODNĚ JINAK 
13. 11.–17. 11.  VÍRA – seminář, Krnov
24. 11.  8.00 ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OZDM, ZŠ E. Beneše

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo e-mailem
  3. 11. 17.00 MALOVÁNÍ S ANDĚLEM (uhel, rudka) – seminář, na 

kterém objevíte, jak je důležité rozlišit odpovědi na 
otázky ano a ne

10. 11. 17.00 ČAKRY A AURA – seminář zaměřený na práci s ener-
giemi, součástí je otevření čaker a čištění aury 

18. 11. 17.00 MALOVÁNÍ S ANDĚLEM (pastely) – seminář pro roz-
voj vnitřní kreativity a pravé mozkové hemisféry

20. 11.  9.00 INTUICE – začátek dopoledního kurzu
24. 11. 17.30 ZTRACENÉ A PŘIVTĚLENÉ DUŠE – přednáška s me-

ditací

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené brány, 
tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masarykova@optys.cz
11. 11.–13. 11.  HANA VÍCHOVÁ – autorská prodejní výstava 
 10.00–17.00 malovaného hedvábí a jutových tašek
14. 11.  8.30–11.30 ENKAUSTIKA – kurz malování voskem 
 13.00–16.00 technikou encaustic. Malovat budete žehličkou 

speciálně vyrobenou pro tuto techniku.
18. 11. 15.00–18.00 SMALTOVÁNÍ NA PLOTÝNCE – základy smal-

tování na sklo a měděný plíšek. Vyrobíte si sadu 
šperků. 

23. 11.–27. 11.  VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... – výstavka
 10.00–17.00 dětských vánočních dekorací, pokud chcete uká-

zat i vy své výrobky, přineste je do 18. 11.

BABY CLUB KAČKA
Jateční 7, Opava, tel.: 553 654 073, www.infobabyclub.cz
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ 
A PLAVÁNÍ – 3. 11. v 16.30 h. gravidjóga, v 17.30 h. plavání, 4. 11. 
v 16.30 h. cvičení, v 17.30 h. gravidjóga, v 18.30 h. přednášky. Nutná 
rezervace: 605 962 095. Plavání od října. Od 2. 11. v Po, Út, St, Pá vany. 
Nutná rezervace: 737 291 128. 10. 11. od 10 h. a poté každé úterý Lak-
tační liga – poradna pro kojící matky. Mikroškolka.
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MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163, 737 291 128
  4. 11. 15.00–18.00 MAMINKY DĚTEM. Maminky připravují program 

pro děti a maminky, každou st a pá.
  4. 11. 16.00 ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti
10. 11.  9.00–16.00 ZÁPIS DO KURZŮ. Cvičení a plavání rodičů 

s dětmi. 
24. 11. 13.00–15.00 MASÁŽE PRO KOJENCE
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU, 15–18 h. 
  3. 11. 16.00 ČERVENÁ KARKULKA
10. 11. 16.00 O KRTEČKOVI
24. 11. 16.00 BUDULÍNEK

KURZY
STŘEDEČNÍ HRAVÉ TVOŘENÍ – pro předškolní děti, které mají zájem 
pracovat s různým výtvarným materiálem. Každou st v 15–16.30 h. ZŠ T. 
G. Masaryka, Mírová 33, sraz vždy na školním dvoře. Info: 604 338 029.
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY pořádaný lékařkou M. Novobilskou – výži-
vové poradenství, cvičení pod vedením fyzioterapeuta, akupunktura, účast 
psychologa. Klášter – Sušilova 1. Zahájení 11. 1. 2010 – nutná rezer-
vace předem. Přihlášky můžete podávat od listopadu. Info: 732 257 634, 
p. Šenková. 
SEMINÁŘ PŘÍRODNÍ LÉČBY REIKI – 27.–29. 11. Vhodné pro kaž-
dého bez rozdílu věku. Bližší info: 736 680 278, shanti.plavan@gmail.com, 
www.shantiplavan.blog.cz. Vede mistr přírodní léčby M. Wilczek.
OSHOVY MEDITACE A ENERGETIZAČNÍ CVIČENÍ. Každé úterý od 
18.15 hod na Střední zdravotnické škole. Vhodné pro každého bez rozdílu 
věku. Bližší info: 736 680 278, shanti.plavan@gmail.com, www.shantipla-
van.blog.cz. Vede mistr přírodní léčby M. Wilczek.
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ VŠECH PLEMEN. Pořádá 
ZKO, Městské sady. Příjem nových členů v areálu cvičiště – Ne od 10–12 
h. u sl. Pozdíškové. Info: 606 252 743, http: ZKO OPAVA.interdog.cz.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  9. 11. 15.00 CO VE ŠKOLE NEBYLO... – povídání o Karlu IV. s K. 

Klusoňovou. Klub důchodců, Masarykova 25. Pořádá 
StOpa.

10. 11. 17.30 ČÍNSKÁ A TIBETSKÁ MEDICÍNA „TIENS”. Před-
náška o základních principech tradiční čínské medicíny, 
energetickém kruhu života a vlivu pěti elementů na 
zdraví každého z nás. Info: 776 699 859, tiens.cs@se-
znam.cz. Vinárna U Přemka, Pekařská 12.

12. 11.  SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. 
 18.00–20.00 Téma: Numerologie aneb co nového nám přinese rok 

2010. Prostory Asociace fyzioregenerace, Olomouc-
ká 2. Rezervace u M. Novákové, 737 473 226, www.
vedomisrdce.cz.

16. 11. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ BRUNA 
GRÖNINGA. Mendelovo gymnázium, 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.

23. 11. 15.00 KONCEPCE ROZVOJE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO 
MUZEA – beseda s jeho ředitelem A. Šimčíkem. Klub 
důchodců, Masarykova 25. Pořádá StOpa.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  3. 11. 19.00 KAREL PLÍHAL – koncert. Minorit.
  4. 11.–6. 11.   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SŠ poštovních 
 9.00–13.00 a logistických služeb, Otická 23. Škola slaví 60. výročí 

založení. Možná prohlídka budov školy a učeben, 
výstava obrazů malíře S. Havlíka. 

  7., 21. 11., 5. 12. SOBOTNÍ ŠKOLIČKA aneb „My se školy nebojíme”.
  9.00–11.00 ZŠ T. G. Masaryka. Pro všechny děti, které se chys-

tají v lednu 2010 k zápisu. ZŠ T. G. Masaryka, Mírová 
33. Info: www.zstgm.opava.cz, tel.: 604 338 029, M. 
Lévayová.

  7. 11. 17.00 8. SPOLEČNÉ POSEZENÍ ZAMĚSTNANCŮ BÝVA-
LÉHO VGJŽ, jejich rodinných příslušníků a přátel. 
Hotel Koruna, kavárna.

11. 11.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Církevní konzervatoř 
 10.00–16.00 Opava, Beethovenova 1. Prezentace školy bude zahá-

jena koncertem studentů v aule školy, dále předsta-
vení jednotlivých oborů, prohlídka budovy školy. Info: 
info@konzervator.cz, www.konzervator.cz.

11. 11. a 12. 11.  INFORMA 2009. Akce, která je určena žákům 
  9.00 vycházejícím ze základní školy za účelem získání pře-

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

12. 11. 10.00 HELP P3 (poruchy příjmu potravy) – projekt studentů 
Slezského gymnázia, Opava, p. o. První slavnostní 
promítání dokumentárního filmu, který gymnázium 
daruje všem školám, jež projeví zájem o problema-
tiku poruch příjmu potravy. Účast potvrdila také miss 
Europe 1995 Monika Žídková. Slezské gymnázium.

12. 11. 19.30 VOJTA „KIĎÁK” TOMÁŠKO – COUNTRY. Autor 
legendární písně Toulavej, ale i několika set dalších. 
Přijede zahrát a popovídat. Předprodej vstupenek 
Sluna, OÚ Mikolajice. Sál Mikolajice.

14. 11. 14.30 KARAVANA – COUNTRY. Koncert. Kino Mír. Pořádá 
Ag. MAZEL – Mirek Masařik.

18. 11. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SPŠ stavební, Mírová 3. 
Můžete poznat školu a informovat se na otevírané 
vzdělávací programy.

18. 11. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Střední škola technická, 
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51.

21. 11. 19.00 PODZIMNÍ COUNTRY ŠIRÁK – 15. ROČNÍK. Pře-
hlídka nejlepších country kapel působících v Opavě 
a okolí, speciální host: královehradecká skupina 
Lokálka (tragedy country). Z místních vystoupí: Azyl, 
Country s. r. o., Fram, Karavana, Kotva, Stašeko a Zá-
lesáci. Kulturní dům Na Rybníčku.

22. 11.   VELKÁ PODZIMNÍ BURZA ZNÁMEK, POHLEDNIC 
 8.00–12.00 A FILATELISTICKÝCH MATERIÁLŮ. Pořádá Klub 

filatelistů 07–16 Opava, info: 776 390 219. SOU sta-
vební, B. Němcové 22.

26. 11. 19.00 EWA FARNA – koncert. Hala
28. 11. 14.00 DEN STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY. Na pro-

gramu: 14 h. Zelená úsporám (přednáška), 14.30 h. 
Cyklotrasa Opava-Krnov (prezentace), 15 h. Dotace 
pro Kateřinky (přednáška), 14 h. Slezské stavby 
Opava (prezentace), 14, 15, 16 h. Tak tu žijem! (pro-
hlídka školy), 14–16 h. To je stavebka (prezentace 
studovaných oborů). SPŠ stavební Opava, Mírová 3.

 4. 12. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT VELKÉHO ORCHESTRU VÁC-
LAVA HYBŠE. Hosté: herec L. Sobota, V. Savincová, 
B. Machová, J. Smigmator, M. Ruža. Kino Mír. Pořádá 
Um. ag. K. Kostery.

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
  1. 11. 11.30 FINÁLOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ jednotlivců 

o přeborníka okresu Opava. V rámci turnajové série 
RAKETA cup 2009

17. 11. 13.00 DÁREK KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 
– vyhraj pivo nebo Kofolu, podmínkou je 3 x STRIKE po 
sobě nebo nához přes 200 bodů v jedné hře.

6., 13., 20., 27. 11.
 20.00 TANEČNÍ DISKOTÉKA A KARAOKE

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Englišova 82, Opava, tel.: 604 938 505, jana.gellnerova@seznam.cz.
11. 11. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE V PLAVÁNÍ SŠ – Městské lázně
11. 11. 13.00 OKRESNÍ FINÁLE V PLAVÁNÍ ZŠ – Městské lázně
12. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ dívek 6. tříd ZŠ – 

ZŠ E. Beneše
14. 11. dle rozpisu OKRESNÍ FINÁLE s krajskou účastí TEAMGYM pro ZŠ 

i SŠ 
18. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VYBÍJENÉ chlapců 6. tříd ZŠ – 

ZŠ E. Beneše
19. 11.  9.00 VYHODNOCENÍ LIGY SPORTU ZŠ – Moravská kaple, 

Vinárna U Přemka
24. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALE dívek SŠ – OA
26. 11.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALE chlapců SŠ – SŠ 

technická

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  6. 11. 16.30–17.25 POLE DANCE (tanec u tyče) – Open class, pro 

začátečníky
  7. 11. a 28. 11.  POLE DANCE (tanec u tyče)
  9.00–10.00 – Open class, pro začátečníky
14. 11.  9.00–12.00 FLIRT DANCE, S FACTOR, ZUMBA – seminář, 

V. Macošková
24. 11.  9.00–11.00 ZUMBA PARTY S VĚROU – tanec-zábava-pohyb
CVIČENÍ S V. MACOŠKOVOU, tělocvična Zimní stadion. 19–19 h. 
P-CLASS / 19–20 h. DANCE AEROBIC

STUDIO TANYTANY
Sadová 46, Opava, tel.: 604 214 103, E. Grambalová, www.tanytany.cz
 6. 11. 16.30–18.30 TANEC SE SVÍČKAMI
 18.30–20.30 TRIBAL FUSION
13. 11. 17.30–18.30 STREET DANCE – zahájení pravidelného kurzu
21. 11. 10.00–13.00 TANEC S KŘÍDLY ISSIS – jednorázový seminář

SPORTOVNÍ AKCE
RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO UVOLNĚNÍ PÁTEŘE. Každý Čt: 18 h., tělo-
cvična za družinou, Mařádkova 7, tel.: 737 028 423.
SPORTOVNÍ CENTRUM PŘÍČNÁ. Nová otevírací doba: denně 9–22 h. 
Jirka – Po: 19–20 h. – Bodystyling, Jana – Út: 18–19 h. – Bodystyling, 
Šárka – St: 16–18 h. – Břišní tance začátečníci, 18–20 h. – Břišní tance 
pokročilí. 
AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984. ZŠ, Krnovská 86 – Aikido pro 
mládež od 13 let a dospělé, Po+St: 17.30–19 h., ZŠ Kravaře, Komenského 
14 – Aikido pro mládež od 13 let a dospělé, Po+Čt: 20–21.30 h., Opava-
-Vlaštovičky, Okružní 3 (kulturní sál) – Aikido pro děti od 6ti let, Út+Čt: 
17.30–18.20 h., ZŠ Suché Lazce – Aikido pro děti od 6ti let, Út: 19–19.50 h. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamo-
vatelé akcí.
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku 
a sudoku s tajenkou. Lidovou pranostiku na tento 
měsíc se dozvíte z prvních dvou částí tajenky naší kří-
žovky. Třetí část tajenky je žertovný dodatek.

V sudoku naleznete jméno osobnosti opavského fot-
balu. Tři vylosovaní výherci od nás získají publikaci 
s názvem Slavné vily Moravskoslezského kraje.

Správné znění tajenky křížovky můžete zasílat do 16. 
listopadu, 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 řeše-
ním můžete odevzdat i na podatelně magistrátu.

Text k sudoku s tajenkou: Výraznou osobností 
opavského fotbalu byl záložník … (tajenka), který 
v letech 1996–2005 sehrál za prvoligovou Opavu 
rekordních 149 utkání, ve kterých vyniknul i střelecky 
a se 17 góly je naším druhým nejúspěšnějším prvoli-
govým střelcem.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Desetipísmennou tajenku na 
podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 
2, … 8 dosadíme písmena: K, N, R, A, B, J, E, Á.

Správné znění tajenky říjnové křížovky zní: Bohumír 
Hynek Josef Bílovský. Fotografickou publikaci Opavy si 

v redakci Hlásky mohou vyzvednout tyto výherkyně: 
Anna Lysková, Opava 5; Pavlína Mikulíková; Marta 
Pavelková, Opava 1. Řešení sudoku se dvěma tajen-
kami je: 2917 38564, 954317286 = SUCHÉ LAZCE, 
VÁVROVICE.

4 2 3 1

1 6 4

8 1 9 7

6 4 1 2

7 1 8 3

9 6

6 7 8 4

3 9 8

8 5 3 6 7

Křížovka, sudoku

ZÁBAVA
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Nejúspěšnější sezonu ve 
své krátké sportovní ka-

riéře má za sebou devatenác-
tiletý sprinter Slezanu Opava 
Petr Lichý. V letošní sezo-
ně se stal mistrem ČR junio-
rů na 400 m na dráze v čase 
48,48, k tomu přidal 2. mís-
to na stejné trati v hale v ča-
se 50,28 a na stejné trati vy-
bojoval na mistrovství ČR do 
23 let, tedy mezi závodníky až 
o čtyři roky staršími, 4. místo 
v čase 48,74. 

Svěřenec trenéra Miroslava 
Mařádka se svými výkony dostal 
do české juniorské reprezen-
tace a také reprezentoval repub-
liku v kategorii do 22 let. Svou 
výbornou výkonnost prokázal 
i v soutěžích družstev. Ve finále 
na juniorském MČR byl nejlep-
ším závodníkem Sokola Opava, kde 
v rámci soutěže družstev hosto-
val. Týmu pomohl ke zlaté medaili, 
když vyhrál běh na 400 m v čase 
48,72 a doběhl na třetím místě 
v závodech na 100 m a 200 m. Šta-
fetu na 4x400 m vytáhl na první 
místo a ještě finišoval ve štafetě 
na 4x100 m. „Petr byl nejen nej-
lepší co se týče bodování, ale doká-
zal mužstvo vyburcovat do závě-
rečných štafet, které pak rozhodly 
o konečném pořadí družstev,” 

pochválil sprintera trenér Sokola 
Jan Škrabal.

Kromě Petra Lichého se letos pro-
sadili i další závodníci trenéra Miro-
slava Mařádka. Na MČR dorostenců 
doběhla na 2. místě na 800 m Barbora 
Rohanová v čase 2:18,61, na stejné 
trati doběhla na 4. místě Nikola Tesa-
řová (2:21,08). V kategorii dorostenců 
na 800 m skončil 4. Tomáš Vystrk 
(1.58,220) a na 8. místě doběhl Lukáš 
Němec (v rozběhu 1:59,79). Na MČR 
do 22 let soupeřila Barbora Rohanová 
se závodnicemi až o 6 let staršími 

a přesto se neztratila a doběhla na 
4. místě na 400 m překážek za 64,89.

V soutěžích družstev startovali závod-
níci v jiných než barvách Slezanu, ale 
ani tam se neztratili. Tomáš Vystrk 
patřil k oporám Sokola Opava, když 
zvítězil na 800 m za 1:57,22, doběhl 
na 4. místě na 400 m v čase 52,10. 
Spolu s Lukášem Němcem měli 
významný podíl i na vítězství štafety 
na 4x400 m. V barvách juniorek JAC 
Brno zase pomohly k zisku bronzové 
medaile Barbora Rohanová, Nikola 
Tesařová a Michaela Kociánová.

Petr Lichý ze 
Slezanu má letos 
za sebou úspěchy 
na nejvyšší repub-
likové úrovni.

Foto: Jan Šindler

Opavským atletům letos vévodil
Petr Lichý ze Slezanu Opava


