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Začíná opavský vánoční jarmark
Bohatý hudební program, řady vánočních stánků 
a předvánoční atmosféru přináší prosincový 
vánoční jarmark. Na snímku skupina MIG 21, 
která přijela před trhy podpořit charitativní sbírku.
 strana 15

Lidé hlasovali o proměně náměstí
Stovky lidí se zapojily do hlasování o možné pro-
měně Horního náměstí. Lidé vybírali a komento-
vali šestici návrhů, jak by mohla vypadat nová 
zástavba namísto dnešní Slezanky.
 strana 4

Velké turné Slezského divadla v Asii
Slezské divadlo v Opavě má za sebou japonské 
turné a prestižní čínský festival. Na obou akcích 
jej provázely příznivé ohlasy.

 strana 14

Skončila 16. Liga sportu
Další ročník má za sebou Liga sportu, velká spor-
tovní akce škol z celého Opavska. Na snímku 
vítězové letošního ročníku ze ZŠ Englišova.
 strana 10

Slavnostní otevření Obecního domu
V polovině prosince se veřejnosti otevřou pro-
story zrekonstruovaného Obecního domu na 
Ostrožné ulici. Otevření bude spojeno s řadou 
kulturních akcí. strany 8 a 9

Prosincová Noc otevřených dveří na 
Hlásce
Opavská Hláska zve všechny zájemce na další 
Noc otevřených dveří na Hlásce, která je spojena 
s výstupem na věž a s divadelními scénkami.
 strana 6
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Ještě před koncem roku bude otevřena první část sever-
ního obchvatu, která přímo propojí Kateřinky s částí, kde 
sídlí Ostroj. Spojka S1 jednoduše naváže dvě silnice, 
které byly sice vzdušnou čarou blízko sebe, ale done-
dávna byly navzájem dosažitelné jen objížďkou přes 
centrum našeho města. 

Otevření spojky je první důležitý krok v systému 
obchvatů města. Obchvaty by měly pomoci, aby se ales-
poň částečně snížila vysoká dopravní zátěž uvnitř města. 
Spojka S1 a další části severního obchvatu jsou finan-
covány a budovány státem. My, jako město, se snažíme 
výstavbu dalších částí urychlit výkupy, přípravou, doku-
mentacemi a výstavbu prosazujeme při všech jednáních 
a debatách o strategii budování silnic.

V průběhu listopadu měla veřejnost možnost vyjádřit se 
k architektonickým návrhům, které se zabývaly možnou 
proměnou Horního náměstí. Návrhy městu poskytla spo-
lečnost Crestyl a radnice je nechala vystavit v Městském 
informačním centru. Do hlasování a debaty se zapojily 
stovky lidí, jejichž doporučení město předalo odborné 
komisi. Ta posléze městu předloží jeden či více návrhů 
k dalšímu vyjádření a posouzení.

Pokud komise některé návrhy doporučí, jsem pro, aby 
město otevřelo další debatu o jejich využití. Lidé by 
opět mohli o návrzích hlasovat, sdělit o nich svá mínění 
či popsat, jakým návrhům by dávali přednost. Dá se 
očekávat, že pokud komise městu předloží užší výběr 
návrhů, budou návrhy upraveny a dopracovány, aby 
reflektovaly názory z odborné i laické debaty. 

Jednou z největších prosincových událostí bude ote-
vření Obecního domu na Ostrožné ulici. Slavnostní ote-
vření je určeno především veřejnosti, aby se co nejvíce 
lidí mohlo na vlastní oči přesvědčit o možnostech spole-
čenského a kulturního zázemí, které tato budova nabízí. 
Dům prošel nákladnou rekonstrukcí. Na podstatnou část 
výdajů se městu podařilo získat peníze z evropských 
fondů. Velký dík patří zaměstnancům Opavské kulturní 
organizace, kteří se na projektu velkou měrou podíleli 
a budou dům provozovat a spravovat. Věřím, že v těchto 
prostorách se budou lidé potkávat na plesech a taneč-
ních kurzech, na koncertech, filmových představeních, 
výstavách a dalších akcích.

Od počátku prosince začíná na obou hlavních opavských 
náměstích vánoční jarmark. 
Jeho hudební nabídka je letos 
velmi pestrá a bohatá, a jar-
mark příjemně oživí veřejná 
prostranství. Rád bych ještě 
poděkoval Slezskému diva-
dlu, které během podzimu 
absolvovalo turné po Japon-
sku a zúčastnilo se prestižní 
přehlídky v Číně. V obou pří-
padech zanechalo velmi příz-
nivý dojem.

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

Zbyněk Stanjura
primátor

Varhaník Aleš Rybka oslavil 70 let
Varhaník Aleš Rybka doprovázel na varhany něko-
lik tisíc opavských svateb. Má také velkou zásluhu 
na tom, že svatebčany doprovází v Městském domě 
kultury Petra Bezruče kvalitní a velké varhany.
 strany 12 a 13
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AKTUALITY

Posledním listopadovým dnem 
skončilo úvodní veřejné hla-

sování o architektonických ná-
vrzích na proměnu Horního ná-
městí. Nyní se bude návrhy 
zabývat odborná komise. Po je-
jím verdiktu by měla proběh-
nout další debata a veřejné hla-
sování.

Developerská společnost Crestyl nabídla 
městu šest architektonických návrhů na 
novou podobu obchodního centra Sle-
zanka. Návrhy, které vypracovaly místní 
i mezinárodní architektonická studia, 
byly vystaveny v Městském informač-
ním centru. Lidé o nich mohli hlasovat 
prostřednictvím anketních lístků nebo 
emailů.

Do hlasování a do debaty o změně 
podoby Horního náměstí se zapo-
jilo okolo jednoho tisíce lidí. Návrhy 
byly vystaveny anonymně, aby nedo-
šlo k ovlivňování výsledků. Největší pod-
poru si zatím získal architektonický návrh 
vystavený pod číslem 1, který obdržel 
nadpoloviční většinu hlasů. Výsledky hla-
sování, postřehy i připomínky hlasují-

cích budou na začátku prosince předány 
odborné komisi.

Komise si v blízké době pozve archi-
tekty čtyř nejlepších projektů, aby pro-
jekt představili vlastními slovy a na-
vrhli doplňující úpravy. Vybrané finální 
návrhy předloží městu opět k posouzení. 
V odborné komisi jsou kromě zástupců 
města také například ředitelka Národního 
památkového ústavu Naděžda Gorycz-

ková, uznávaný architekt Vladi-
mír Šlapeta z brněnské fakulty 
architektury či člen výkon-
ného výboru Komory architektů 
z Ostravy Martin Chválek.

Lidé se budou moci znovu vyjá-
dřit k užší skupině návrhů, 
která bude pravděpodobně 
upravena podle připomínek 
odborníků i veřejnosti. Lidé by 
v dalším kole mohli volit, zda-li 
by si přáli některý z upra-
vených projektů realizovat, 
či zda-li by si nepřáli žádný 
z nich. Jde tedy skutečně o na-
bídku, o které se bude rozho-
dovat podle její kvality.

Dosavadní debata a množství 
příspěvků ukázaly, že lidé mají 

o možnou změnu náměstí velký zájem. 
Potvrdily se i výsledky reprezentativ-
ního průzkumu, ve kterém bylo 80 pro-
cent Opavanů pro změnu tváře náměstí. 
Vedení města děkuje všem hlasujícím 
za jejich zájem a za to, že často k hla-
sování připojili i podrobnější komen-
táře. Informace o vývoji soutěže, veřej-
ných hlasováních a další informace 
najdete průběžně na webových strán-
kách města.

Krátký autorský popis návrhu číslo 1
Návrh č. 1 navazuje na hlavní pěší tahy kopírující původní historickou stopu 
ulic Pivovarská a Radniční spojující prostor s ulicí Popská, respektující svým 
uspořádáním a měřítkem původní historické zástavby měšťanských domů na 
náměstí. Hlavním cílem je potlačit velké hmoty, které mohou na velkém pro-
storu náměstí vzniknout, a proto je fasáda členěna do tří hlavních menších 
celků oddělených prosklenými pasážemi, které zjemňují štíty a arkády tvořící 
hlavní dominantu celého objektu. Levá část navozuje podobu štítu měšťan-
ských domů a pravá část připomíná vzhled novorenesanční radnice, která byla 
zničena za války. Díky ustoupené fasádě u divadla vzniká otevřený průhled na 
kostel a divadlo z náměstí. Hlavní fasády kombinují strukturální omítku s rež-
nou cihlou, keramikou a celoprosklenou konstrukcí u pasáží, zatímco fasáda 
do Rybího trhu je výrazově potlačena a tím vynikají hlavní historické domi-
nanty náměstí – konkatedrála a divadlo.

Architektonická soutěž na změnu

Horního náměstí pokračuje

Poplatky za odpady zůstanou stejné jako loni

Opavští zastupitelé se rozhodli, 
že navzdory stoupajícím ná-

kladům za svoz odpadu zůstanou 
příští rok poplatky za odpad ve 
stejné výši jako v tomto roce.

V současné době platí každý občan 
města 200 korun. Kdyby lidé hradili 
všechny náklady, které jsou spojené 
s odvozem odpadu, musel by každý člo-
věk v letošním roce zaplatit 850 korun. 
Pro čtyřčlennou rodinu to předsta-

vuje částku dosahující výše téměř 3500 
korun. 

Práce spojené s odpady a jejich ukládání 
na skládku jsou stále dražší. Náklady 
na provoz sběrných míst dosáhly v mi-
nulém roce téměř 8,5 milionu korun, 
náklady na zajištění separovaného sběru 
více než 13 milionů korun a náklady na 
zajištění netříděného odpadu dosáhly 
výše téměř 30 milionů korun. Ještě loni 
byla průměrná výše nákladů 805 korun 

na osobu, pro letošní rok to bylo o 45 
korun více.

Už před třemi lety, kdy se zastupitelé 
rozhodli plošně snížit poplatky ze 400 
korun na 200, uvedlo vedení města, že 
svoz odpadů je záležitost, o kterou by 
se mělo město co nejvíce starat. Pro 
udržení nižších poplatků hraje i to, že 
jde o jedinou oblast, kde město může 
finančně ulevit všem lidem v Opavě 
stejně, bez rozdílu věku a zájmů.
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Úřední hodiny magistrátu na 
konci prosince. Magistrát města 
Opavy oznamuje občanům, že ve 
středu 23. prosince si mohou vyřídit 
své úřední záležitosti pouze do 12 
hodin. Od pondělí 28. prosince bude 
úřad otevřen v běžnou pracovní 
dobu. Dne 31. prosince bude magis-
trát pro veřejnost uzavřen. 
Prosincové zastupitelstvo. Dva-
cáté čtvrté řádné zasedání Zastu-
pitelstva statutárního města Opavy 
se uskuteční v úterý 15. prosince od 
9 hodin ve Sněmovním sále mino-
ritského kláštera v Opavě. Hlav-
ním bodem programu bude projed-
návání rozpočtu města na příští rok. 
Podrobnější informace naleznete 
na úřední desce Magistrátu města 
Opavy, na plakátech a na webové 
adrese www.opava-city.cz. 
Městský hřbitov o Vánocích. 
Městský hřbitov v Opavě bude v pro-
sinci otevřen od 8 do 18 hodin. 
O vánočních svátcích budou provozní 
hodiny rozšířeny, 24. prosince bude 
hřbitov otevřen od 8 do 18 hodin, 
25. a 26. prosince od 8 do 19 hodin.
Nový generál české armády. K le-
tošnímu Dni válečných veteránů 
prezident České republiky Václav 
Klaus povýšil do hodnosti brigádního 
generála Mikuláše Končického (nar. 
1. 1. 1925), tankistu, který bojoval 
na Dukle i na Opavsku. V minulém 
roce mu byla udělena Cena statutár-
ního města Opavy. 
Provoz knihovny o svátcích. 
Poslední půjčovní den v tomto roce 
je 22. prosince. Hlavní budova bude 
otevřena 21. prosince od 8 do 18 
hodin a 22. prosince od 8 do 16 
hodin. Pobočka Kateřinky bude ote-
vřena v pondělí od 9 do 18 hodin 
a v úterý od 9 do 16 hodin. Pobočky 

Kylešovice a Olomoucká budou ote-
vřeny v pondělí od 10 do 18 hodin 
a v úterý od 9 do 16 hodin. Pobočky 
v městských částech budou otevřeny 
takto: 15. 12. – Malé Hoštice: 14–
17 hodin, Milostovice: 16–18 hodin; 
14. 12. – Vávrovice: 15.30–18.30 
hodin, Suché Lazce: 16–20 hodin, 
Komárov: 16–19 hodin. První půj-
čovní den v roce 2010 je 4. ledna.
Město vystavilo návrh rozpočtu. 
Opavská radnice vystavila na webo-
vých stránkách města návrh měst-
ského rozpočtu pro rok 2010. Návrh 
vzala na vědomí na svém listopado-
vém zasedání rada města a rozpočtu 
se bude věnovat v prosinci zastu-
pitelstvo. Případné dotazy a připo-
mínky můžete směřovat na vedou-
cího finančního a rozpočtového 
odboru Miroslava Drösslera do 14. 
12. nebo je můžete sdělit přímo na 
zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 
2009. K zasílání písemných dotazů 
můžete rovněž využít e-mailovou 
adresu: rozpocet@opava-city.cz.
MHD o vánočních svátcích. Opav-
ská MHD bude v období letošních 
vánočních svátků obsluhována ve 
stejném rozsahu jako v minulých 
letech. To znamená, že od 24. do 
27. prosince a 1. ledna platí jízdní 
řád pro So, Ne. Ve dnech 28., 29., 
30., 31. prosince platí pracovní jízdní 
řád mimo spoje vyznačené jako 
školní. Na Štědrý den bude provoz 
od 15.30 hodin postupně omezován 
a v 16.30 hodin ukončen. Na Silves-
tra bude omezován od 19.30 hodin 
a ukončen ve 20.30 hodin. Na Nový 
rok vyjíždí vozy MHD od 6.30 hodin 
a od 7.30 hodin bude provoz dle 
platného jízdního řádu.
Nový informační systém v ne-
mocnici. Opavská nemocnice má 

nový přehledný informační systém. 
Moderní ukazatele, které usnadňují 
návštěvníkům orientaci v rozsáh-
lém areálu, nechala nemocnice vyro-
bit díky finančnímu příspěvku statu-
tárního města Opavy. Kromě nového 
systému nechala nemocnice ještě 
opravit hlavní příjezdovou cestu do 
nemocnice a přilehlé chodníky. I na 
tuto rekonstrukci, která je důležitá 
pro pohodlný příjezd a odvoz paci-
entů, přispělo město Opava. Celkově 
město pomohlo nemocnici necelými 
dvěma a půl miliony korun.
Benefiční koncert pro děti. Měst-
ská policie, statutární město Opava 
a Nadace Radima Masného pořá-
dají 4. prosince v 18.00 hodin ve 
Slezském divadle 4. Benefiční kon-
cert pro Dětský domov Opava. Na 
koncertě vystoupí trojnásobný drži-
tel ocenění v soutěži Porta Epy de 
Mye a známý folkový písničkář Slá-
vek Janoušek se svým starono-
vým spoluhráčem Lubošem Vondrá-
kem. Vstupné činí 104 Kč a veškerý 
výtěžek koncertu bude darován 
Dětskému domovu na Rybím trhu 
v Opavě. Předprodej vstupenek 
bude ve Sluně a v pokladně Slez-
ského divadla. 
Další číslo Vlastivědných listů. 
Ve druhém čísle letošního ročníku 
se například dočtete o založení čes-
kých měšťanek v Jaktaři i o dívčím 
odborném školství v Opavě. Pozoru-
hodný je přehled pomníků obětem 
1. světové války od sochaře Obetha 
i připomínky 100. výročí železniční 
trati z Opavy do Bavorova. Objevný 
je příspěvek o veřejném vystou-
pení Václava Havla v Ostravě k od-
borářům NHKG před 40 lety. Číslo 
doplňují informace o činnosti Matice 
slezské.
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První úsek severního obchva-
tu Opavy bude otevřen o dva 

měsíce dříve, než se původně 
předpokládalo. Spojka S1, kte-
rá propojí výpadovku na Ostra-
vu s výpadovkou na Hlučín, bude 
zprovozněna během krátké doby. 
Slavnostní otevření je naplánová-
no na 15. prosinec.

Nová cesta má odstranit palčivý problém, 
který dlouhodobě trápí místní dopravu. 
Dosavadní dopravní spojení totiž nutilo 
ty, kteří potřebovali projet mezi oběma 
místy, aby zajížděli do centra města. 
Absence spojky je podepsána i na rekord-
ním dopravním provozu na křižovatce 
u náměstí Osvoboditelů, přes kterou pro-
jíždí denně více než 30 tisíc vozidel.

Silnice v hodnotě okolo 900 milionů 
korun měří 1,7 kilometru. Spojka začíná 
na okružní křižovatce u Globusu a ústí 
na kateřinském dopravním uzlu, který je 
do budoucna navržen jako okružní kři-
žovatka. 

Součástí nové silnice je pět mostů, mezi 
které patří téměř tří set metrová esta-
káda nad záplavovým územím, most 
přes železnici, přes Kateřinský potok 
či mosty přes obslužnou a přes místní 
komunikaci. V těchto dnech finišují 
poslední práce, které jsou pro otevření 
nezbytné. 

Stavbu spojky zajišťuje a financuje stát 
prostřednictvím Ředitelství silnic a dál-
nic. Po dokončení spojky by měl stát 

pokračovat v dalších etapách výstavby 
severního obchvatu Opavy. Pro město 
je důležité, aby stavba dalšího úseku od 
Kateřinek směrem ke Stříbrnému jezeru 
začala co nejdříve. Jde o to, aby nově 
přesměrovaná auta co nejméně zatě-
žovala obytnou zástavbu. Pokračování 
stavby řadí opavská radnice mezi nejzá-
sadnější projekty a v rámci svých mož-
ností se snaží prosadit, aby nedocházelo 
ke zbytečným odkladům.

Stejně tak Opava a celé Sdružení pro 
výstavbu komunikace I/11–I/57 požaduje 
co nejrychlejší dokončení nové rychlostní 
silnice, jež má propojit Krnov, Opavu 
a Ostravu. Tato cesta je klíčová nejen pro 
osobní dopravu, ale i pro fungování firem 
sídlících na Opavsku či Krnovsku.

Od prosince bude otevřena spojka

mezi Ostrojem a Kateřinkami
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Na podzim přilákala stovky lidí 
možnost zhlédnout opavskou 

radnici v neobvyklou večerní 
a noční hodinu. Pro velký zájem 
se Noc otevřených dveří na Hlás-
ce bude opakovat. Přijďte si tedy 
v sobotu 12. prosince prohléd-
nout budovu Hlásky nebo Opavu 
z výšky radniční věže.

Po velkém úspěchu doprovodného pro-
gramu ke státnímu svátku 28. října 
bude prohlídka tentokráte spojena s ob-
dobím vánočního jarmarku a městské 
vánoční výzdoby. Pracovníci magistrátu 
opět provedou návštěvníky úřednickou 
historií aneb Historií úředního šimla. Od 
sklepa až po ochoz věže Hlásky, od pra-
věku až po nepříliš dávnou minulost. 

Vstupy na Hlásku budou probíhat po sku-
pinkách s omezeným počtem účastníků. 
V Městském informačním centru získají 

zájemci od čtvrtku 10. prosince od 16 
hodin zdarma časové vstupenky na jed-
notlivé vstupy. Každý zájemce si bude 
moci vyzvednout maximálně 4 kusy 

vstupenek! Rezervace předem není 
možná. Prohlídky začnou v 16 hodin, 
probíhat budou každou půl hodinu a po-
slední prohlídka proběhne ve 21 hodin.

Noc otevřených dveří na Hlásce v předvánočním čase

Dny otevřených dveří. ZŠ T. G. 
Masaryka (Riegrova 13 + Míro-
vá 35) vás zve 8. prosince od 9 do 
16 hodin na Předvánoční den ote-
vřených dveří a živý betlém. Spo-
lečně s žáky můžete zažít výuku ve 
třídách, vyrobit si s dětmi vánoční 
ozdoby a přáníčka nebo si jen pro-
hlédnout školu. Součástí akce bude 
i živý betlém na školní zahradě na 
ulici Mírové. ZŠ Otická 18 pořádá 
15. prosince den otevřených dveří 
spojený s již tradiční vánoční 
výstavou, cimbálovou muzikou, 
kavárnou, divadelními představe-
ními žáků a ukázkami žákovských 
prací. Od 10 hodin se můžete jít 
podívat na výuku ve třídách, od 
16 hodin pak na odpolední a pod-
večerní akce. ZŠ B. Němcové 2 
pořádá den otevřených dveří spo-
jený s vánočními dílnami a be-

sídkou. Můžete si s dětmi vyro-
bit vánoční dekorace, nakoupit 
dárečky, poslechnout cimbálovku 
nebo strávit podvečer na vánoční 
besídce žáků školy. Setkání se 
uskuteční 16. prosince od 16 hodin. 
Na stavebce vás seznámí s ope-
račním systémem Linux. Střední 
průmyslová škola stavební a Li-
berix, o.p.s. připravily nejen pro 
pedagogy a žáky středních i zá-
kladních škol cyklus praktických 
seminářů, které představí volně 
šířitelný software. Pravidelné semi-
náře budou probíhat každý měsíc 
od středy 2. prosince v počítačové 
učebně SPŠ stavební vždy od 15.30 
hodin. Zájemci se mohou zdarma 
účastnit jednoho či všech semi-
nářů. Na počítačích v učebně budou 
nainstalované programy pro kance-
lář, přehrávače hudby a filmů, pro-

gramy pro komunikaci na internetu, 
práci s webem a s fotografiemi. 
Zájemci obdrží zdarma kompletní 
operační systém s aplikacemi, které 
mohou bez omezení používat v do-
mácnosti i firmě. Další informace na 
stránce www.liberix.cz.
Přípravný kurz k přijímačkám. 
Mendelovo gymnázium pořádá pří-
pravný kurz k přijímacím zkouš-
kám na střední školy. Kurz bude 
zaměřen na přípravu ke zkoušce 
z obecných studijních předpokladů. 
Budoucí studenti absolvují 32 vyu-
čovacích hodin – 16 hodin mate-
matiky a 16 hodin jazyka českého. 
Na závěr kurzu si napíší testy. Cena 
kurzu je 1700 Kč, v případě výběru 
jednoho předmětu 900 Kč. Kurz 
začíná 5. ledna. Bližší informace zís-
káte na www.mgo.opava.cz nebo na 
e-mailu: vitek.dan@seznam.cz.
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Návštěvníky noční 
Hlásky bude čekat 
i setkání z doby, 
kdy se Opava 
připravovala na 
kongres Svaté 
aliance.

Foto: Jan Šindler

Otevřené zahrady ve školkách měly úspěch,

i příští rok je město nechá přístupné

Opavská radnice zpřístupnila 
zahrady mateřských škol pro 

maminky s dětmi a hřiště u zá-
kladních škol pro školáky se zá-
jmem o sport. Řada rodičů i dětí 
tuto nabídku letos hojně využí-
vala i během pozdního podzimu 
a město bude v tomto projektu 
opět pokračovat od jara.

V současné době nabízí své zahrady 
devět mateřských škol. „Na zahradě při 
mateřské škole je přítomný zaměstna-
nec, který působí jako správce areálu, 
dohlíží na dodržování pravidel bezpeč-

nosti a provozních pravidel. Zejména 
však zajišťuje zakrývání pískovišť po 
uzavření zahrady,” vysvětluje sys-
tém vedoucí odboru školství Miroslava 
Konečná. Zahrady jsou otevřeny podle 
konkrétních podmínek v dané školce 
a jejich dobu najdete na městském 
webu v sekci školství (www.opava.cz). 
Podle údajů školek využívalo možnost 
přijít na jejich zahradu okolo 15 až 20 
návštěvníků denně. 

Školní hřiště byla přístupná u jedenácti 
základních škol. Jednotlivá sportoviště 
využívaly děti, mládež i dospělí, každé 

v průměru 20 až 25 sportovců denně. 
Podobně jako u školek dohlíží na provoz 
hřišť správci. Díky správcům a spolu-
práci se strážníky se podařilo snížit pro-
blémy s dřívějšími nevhodnými návštěv-
níky a s ničením majetku. Otvírací doby 
hřišť jsou rovněž zveřejněny na webo-
vých stránkách města či přímo na spor-
tovištích. Po zimní přestávce by hřiště 
měla být přístupná opět v dubnu. 

Na provoz zahrad v mateřských školách 
město letos uvolnilo více než 600 tisíc 
korun. Na spravování sportovišť dalo 
město zhruba jeden milion korun.
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Česká republika si v listopa-
du připomněla dvacáté výročí 

sametové revoluce, která zname-
nala zásadní změnu veřejného 
života země. V rámci městského 
festivalu k připomínce událostí 
se spolu potkali lidé, kteří v klí-
čové době spolupracovali v revo-
lučním Koordinačním centru Ob-
čanského fóra.

Setkání uspořádala opavská radnice 
jako připomínku a poděkování těm, 
kteří se v revoluční době angažovali. 
V kanceláři primátora se 17. listopadu 
sešli jak ti, kteří patřili k nejužšímu 

vedení listopadového a prosincového 
OF (Ivo Jarkuliš, Ivo Mludek, David 
Novák, Pavel Hrda, Zuzana Nová-
ková…), tak i členové jednotlivých 
OF v institucích a podnicích, kteří byli 
zapsáni na zakládací listině KC OF. 
Pro řadu z nich to bylo první společné 
setkání od let 1989 a 1990. V rámci 

městského festivalu k listopadovému 
výročí, který připravila Opavská kul-
turní organizace, měli možnost navští-
vit hru Václava Havla Zahradní slav-
nost.  Někteří navštívili i závěrečný 
koncert Marty Kubišové ve Slezském 
divadle. Byl to první koncert Marty 
Kubišové v Opavě od roku 1989. 

Listopadoví revolucionáři se setkali po dvaceti letech

Od listopadu ční v západní části 
parku na náměstí Joy Adam-

sonové vysoký betonový podsta-
vec. Město jej nechalo vyrobit pro 
umístění známé plastiky sochařky 
Sylvy Lacinové Lípa svobody.

Starší pamětníci si budou plastiku 
pamatovat z náměstí Osvoboditelů, 
kde byla původně v roce 1974 umís-
těna. Plastika s abstraktními tvary však 
nevyhovovala tehdejšímu totalitnímu 
komunistickému režimu, nepovažoval 
ji za dostatečně ideologicky uvědomě-
lou, a v roce 1980 ji nechal přemístit do 
Městských sadů k fotbalovému stadi-
onu. (Na náměstí ji pak nahradil sochou 
sovětského vojáka.)

Lípa tak byla stranou pozornosti lidí 
a v sadech se stávala obětí van-
dalů. Město proto loni nechalo plas-
tiku významné české sochařky ze sadů 
odvézt. Technické služby zpracovaly pro-

jekt a restaurování plastiky bylo svěřeno 
Pavlu Strakošovi z Hradce nad Moravicí. 
Ten se plastice pečlivě věnoval a restau-
roval ji podle zmenšeného modelu, který 
si Sylva Lacinová nechala i po dokončení 
Lípy svobody před pětatřiceti lety.

Plastika má čtvercový půdorys a jedna 
její strana je přibližně 4 metry dlouhá. 
Pro její uchycení byl připraven vysoký 
betonový podstavec, který v průběhu 
listopadu postavily technické služby. 
Samotná socha bude na podstavec 
instalována po dokončení přípravných 
prací a s ohledem na počasí. Vedení rad-
nice vybíralo nové místo pro Lípu svo-
body tak, aby byla důstojnou součástí 
frekventovaného veřejného prostranství.

Lípa svobody zamíří do parku Joy Adamsonové

Fota: Jan Šindler
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Obecní dům zve do zrekonstru
Světlá fasáda Obecního domu na Ostrožné ulici přitahuje pozornost už od léta, kdy 
skončila první část rekonstrukce bývalé bankovní budovy. Nyní dům odhalí i svou vnitřní 
podobu. Slavnostní otevření nového opavského kulturního stánku proběhne o víkendu 
12. a 13. prosince a opavská veřejnost je na něj srdečně zvána.

Prostory, které dříve patři-
ly bankovním operacím a fi-

nančníkům, prošly výraznou pro-
měnou. Přepážky, neprůstřelná 
skla či kanceláře upravené pro 
obchodní jednání jsou nahraze-
ny kavárnou, klubem s moderní 
výbavou, filmovým plátnem a je-
vištěm či prostory, ve kterých se 
dají pořádat plesy a výstavy.

Rozsáhlá a nákladná rekonstrukce 
v hodnotě okolo 90 milionů korun mohla 
proběhnout díky velkému úspěchu opav-
ské radnice. Městu se totiž loni podařilo 
získat zhruba 400 milionů korun z ev-
ropských dotací. Tyto peníze jsou určeny 
pro rozšíření kulturního, sportovního 
a rekreačního zázemí.

Obecní dům má všechny předpoklady, 
aby se stal důležitým kulturním a spo-
lečenským centrem. Může hostit růz-
norodé akce: klubové filmové pro-
jekce, koncerty, malá divadla, autorská 
čtení, taneční kurzy, plesy, společenská 
setkání a další. Nabízí kavárnu s tera-
sou na úrovni korun stromů městských 
parků, výstavní sály, muzejní expozici 
k historii Opavy.

Rekonstrukce Obecního domu probíhala 
pod taktovkou Opavské kulturní organi-
zace, která bude dům spravovat a bude 
v něm připravovat kulturní akce.

Proměna bankovní budovy

Stavební práce na Obecním domě začaly 
na začátku roku. „Muselo dojít nejen 
k výrazné proměně vnitřního členění 
budovy, ale také jsme se snažili odstra-
nit pocit „nedobytnosti” objektu. Věříme 
však, že se genius loci bývalé Rakousko-
-uherské banky podařilo zachovat,” říká 
o rekonstrukci ředitelka Opavské kul-
turní organizace Irena Šindlerová.

Exteriér budovy byl opraven v sou-
ladu s původním projektem ze začátku 
20. století a podle doporučení odbor-
níků na památkovou péči. Plechová 
střešní krytina byla nahrazena glazo-
vanou pálenou taškou, byly očištěny 
pískovcové části fasády, opraveny štu-
kové výzdoby, vytvořeny repliky klem-
pířských zdobných prvků. Upraveno 
bylo i bezprostřední okolí budovy. 
Z parku je viditelné schodiště k terase 
kavárny, ke schodišti vede nový žulový 
chodník. Celý dům získal slavnostní 
noční osvětlení. 

Stavební projekt připravil Ateliér Simona 
pod vedením architekta Iva Klimeše, 
který je znám jako architekt opavského 
Horního náměstí, rekonstrukce Slez-
ského divadla či divadla v Mostě. Pod 
dohledem odborníků na památkovou péči 
byl restaurován historický vstupní ves-
tibul a monumentální schodišťová hala. 
„Zachovány byly mramorové obklady, 
schodiště ze slezské žuly, původní histo-
rická dlažba. Schodiště zdobí renovovaná 
vitrážová okna. V interiérech byly zacho-
vány původní štukové výzdoby,” popisuje 
úpravy ředitelka. Poškozené historické 
dveře a okna byly nahrazeny replikami 
a mohutné a zdobné dveře v hlavním 
vstupu byly zrenovovány. 

Design interiérů Obecního domu nese 
rukopis Jitky Vrbkové. Uznávaná desi-
gnerka z Mikulova má za sebou desítky 
realizací a věnuje se jak interiérům, 
tak i designu věcí (oceňované jsou 
zejména její stoly). Mezi její poslední 
práce patří například brněnská kavárna 
Liberty (naproti staré brněnské radnice), 
na které pracovala společně s letoš-
ním držitelem ceny Design roku Danie-
lem Pirščem, dále přední brněnský hotel 
Noem Arch, na kterém rovněž praco-
vala s Pirščem a ještě s uznávaným čes-
kým scénografem Jaroslavem Milfajtem. 
V současné době se věnuje designu 
zámecké kavárny v Mikulově. Mimo-
chodem, pod hlavičkou společnosti RAP 
provozuje společně s manželem, držite-
lem ceny Interiér roku 2001, vyhledá-
vanou uměleckou galerii (v galerii jsou 

například díla Petra Nikla, v Opavě zná-
mého díky výstavě Orbis Pictus, špičko-
vého designéra Belda Factory, spoluza-
kladatele skupiny Tvrdohlaví Jaroslava 
Róny, Stefana Milkova a dalších).

Mezi designovými prvky Obecního domu 
se objeví i práce zmíněného Daniela 
Piršče. Jeho porcelánové růže budou 
osvětlovat všechny reprezentativní pro-
story budovy.

Přízemí Obecního domu

„Přízemí budovy, které donedávna slou-
žilo jako pokladní hala, zázemí pro ban-
kovní úředníky, či technické zázemí 
s bezpečnostním systémem, dnes nabízí 
reprezentativní společenské prostory,” 
pokračuje Irena Šindlerová. Návštěvník 
zde najde recepci, kde získá informace 
o aktuálním kulturním programu Obec-
ního domu, může si zakoupit vstupenku, 
suvenýry vztahující se k lokální kulturní 
tvorbě nebo pronajmout některý ze spo-
lečenských sálů.

Hlavním společenským prostorem v pří-
zemí se stal Sál purkmistrů. Prostor 
je vhodný ke konání společenských 
setkání, koncertů vážné hudby, kurzů 
společenského tance či tanečních večerů 
s návštěvností do 100 osob. Sál je vyba-
ven kvalitní audiovizuální technikou, 
taneční podlahou a variabilním mobili-
ářem. Jeho stěny zdobí kopie portrétů 
nejvýznamnějších purkmistrů města 
Opavy z let 1750–1945. 
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Novou a neoddělitelnou součástí Obec-
ního domu je kavárna s rozsáhlou letní 
terasou. Kavárna až pro osm desítek lidí 
je nekuřácká a její součástí je salonek pro 
uzavřenou společnost. Předsálí kavárny 
slouží jako alternativní výstavní prostor 
vhodný pro příležitostné výstavy menšího 
rozsahu. Přístup na letní terasu je možný 
také z městského parku a terasa je vyba-
vena dětským hracím koutkem.

Muzejní expozice 

Rozsáhlá bankovní hala v prvním patře 
změnila radikálně svou funkci. Na jaro 
příštího roku se zde připravuje stálá 
výstava muzejního charakteru, která 
bude zaměřena na historii města Opavy 
od dob osídlení až do konce 20. století. 

„Původní trezorová místnost byla na 
patře zachována, aby připomínala minu-
lost domu. Současně byla zakompo-
nována do současného kulturního dění 
a nese název Klenotnice města. Je mís-
tem pro dočasné výstavy muzejního 
charakteru, které budou prezentovat 
nejvýznamnější historické a umělecké 
artefakty, které seznamují s minu-
lostí našeho města,” vysvětluje histo-
rik Michal Petr, kurátor stále expozice 
Opavské kulturní organizace. Muzejní 
expozice je společným dílem odborníků 
Opavské kulturní organizace a Slez-
ského zemského muzea.

Výstavní galerie 
a Schösslerův salonek

Bankovní kanceláře ve druhém patře byly 
přebudovány na moderní výstavní prostor 

vhodný pro různorodé galerijní instalace. 
Slouží zejména k výstavám prezentujícím 
soudobou uměleckou tvorbu s důrazem 
na opavské autory a výstavám historic-
kým, navazujícím na témata představená 
ve stálé expozici o historii Opavy. 

Další součástí patra je Schösslerův salo-
nek s terasou a zázemím. Tento prostor 
byl pojmenován po purkmistrovi, který se 
významně zasloužil o modernizaci Opavy 
a zejména o výstavbu, která se do dnešní 

doby významně podílí na současném 
vzhledu města. Místnost je vyzdobena 
replikami historických pohlednic, které 
dokumentují proměny našeho města 
v době Schösslerova působení. Salo-
nek s kapacitou do 50 osob je vhodný 
pro konání školení, menších společen-
ských setkání, besed i komorních kul-
turních akcí. Díky samostatnému zázemí 
může být prostor využit k pořádání sou-
kromých akcí (např. oslava narozenin, 
firemní večírky, apod.). Z terasy, která 
volně navazuje na prostor salonku, se 
otevírá zajímavý výhled na střechy domů 
opavského centra. 

Klub ART

Sklepní prostory a zázemí bývalých noč-
ních trezorů byly vybourány. V těchto 
místech vznikl hudební, filmový a di-
vadelní Klub ART, jehož součástí je bar. 
„Opavané všech věkových kategorií zde 
mohou navštěvovat pravidelná filmová 
a divadelní představení nebo večery 
široké škály hudebních žánrů. V klubu se 
budou konat také některé kulturní akce 
v rámci tradičních městských festivalů,” 
říká kulturní dramaturg Opavské kulturní 
organizace Jan Kunze.

V podkroví budovy vzniklo administrativní 
a technické zázemí kulturního zařízení.

Krátce z historie domu
Historie budovy dnešního Obecního domu se začala psát v roce 1911, kdy 
Rakousko-uherská banka koupila na horním konci Ostrožné ulice dům po bankéři 
Konrádu Krappeovi. Nový majitel si vybral na práci projektanta architekt Rudolfa 
Eislera, který také navrhoval vzhled bankovních filiálek v Jihlavě a Prostějově. 
Stavba byla zahájena na jaře 1914 a dokončena byla kvůli válečným událostem 
až v roce 1918. Architekt Rudolf Eisler pojal stavbu v novobarokním stylu, ovliv-
něném soudobým novoklasicismem. Bohaté členění budovy podtrhují dekora-
tivní prvky – sousoší Merkur a Ceres od neznámého autora na balkóně druhého 
patra, mohutné sloupy v průčelí a masivní členité vyřezávané vstupní dveře. Pří-
zemí objektu patřilo třem bytům, v prvním patře se nacházely vlastní veřejné 
prostory banky – sál s pracovnami, trezor a archiv. Druhé patro bylo celé vyhra-
zeno pro byt s terasou pro přednostu banky (měl v dnešní době neuvěřitel-
nou rozlohu 355 m2). Budova byla značně poškozena událostmi druhé světové 
války, a proto se přistoupilo k jejím značným úpravám. Zásadní proměnou pro-
šla budova během rekonstrukcí v 60. až 80. letech 20. století, kdy bohužel došlo 
mimo jiné k několika zásahům, které snížily památkovou hodnotu objektu.

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ PROVOZU OBECNÍHO DOMU V OPAVĚ
sobota 12. 12. 2009 místo konání začátek
Komentovaná pro-
hlídka

prohlídka reprezentativních interiérů 
s výkladem

sraz před hlavním vcho-
dem, nutná vstupenka, 
kapacita 40 osob/skupina

14.00, 
15.00

ÓÓÓpava vernisáž výstavy mladého opavského 
umění

Galerie Obecního domu, 
bez vstupenky

16.00

Electrica Lady laptop music Gabriely Vaškové (1 žena 
a 1 počítač)

Klub ART, nutná vstupenka, 
kapacita 200 osob

17.00

Recitál Terezy Kavecké 
a Ilony Kaplové

operní a opertní árie v recitálu sólistek 
Slezského divadla

Sál purkmistrů, nutná vstu-
penka, kapacita 100 osob

18.00

Ladě neurvalý šanson charizmatického Michala 
Kubesy obklopeného skvělými muzikanty

Klub ART, nutná vstupenka, 
kapacita 200 osob

19.00

Ohm plain post noise/drone/ambient (audiovizuální 
performance)

Sál purkmistrů, nutná vstu-
penka, kapacita 100 osob

20.00

Sonyk Bel klasici místní rockové scény se svými 
melodickými písněmi

Klub ART, nutná vstupenka, 
kapacita 200 osob

21.00

Duo Sarka Farka elektronika (DJ Tommy + live percus-
sion)

Klub ART, bez vstupenky 22.00

Viki rockotéka (hudba, tanec, večírek) Klub ART 23.00
neděle 13. 12. 2009
Komentovaná pro-
hlídka

prohlídka reprezentativních interiérů 
s výkladem

sraz před hlavním vcho-
dem, nutná vstupenka, 
kapacita 40 osob/skupina

14.00, 
15.00, 
16.00

Básníci Opavy Dan Jedlička, David Bátor, Oldřich Kutra, 
Radek Glabazňa, Jan Rypl

Sál purkmistrů, nutná vstu-
penka, kapacita 100 osob

17.00

Hičhaikum projekt literárně hudební performance Sál purkmistrů, nutná vstu-
penka, kapacita 100 osob

18.00

Muž mojí ženy česká premiéra divadelní hry Miro 
Gavrana

Klub ART, nutná vstupenka, 
kapacita 100 osob

19.00

Vstup na všechny tyto akce je zdarma na základě vstupenky, která bude k dostání od 7. 12. 2009, vždy od 
8.00 do 18.00 hodin v Městském informačním centru. Počet účastníků je omezen dle kapacit sálů. Jedné osobě 
se budou vydávat budou max. 2 vstupenky na akci. Podrobný program je uveden na www.oko-opava.cz.
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SPORT A KULTURA

Vzpomínkový podvečer. Vzpo-
mínkový podvečer ke 100. výročí 
narození dvou významných opav-
ských umělců – klavíristky Tere-
zie Trösterové a operního pěvce 
Hanse Hottera pořádá statutární 
město Opava v sále minoritského 
kláštera v neděli 6. prosince v 16 
hodin. Hans Hotter, který začí-
nal v roce 1929 v opavském diva-
dle, dosáhl ve své umělecké kari-

éře nejvyšších ocenění a hostoval 
na všech významných světových 
operních scénách. Terezii Tröstero-
vou proslavilo v roce 1933 vítěz-
ství v mezinárodní soutěži ve Vídni 
a významné je její pedagogické 
působení na konzervatoři v Os-
travě. Pořad připravil a uvádí Ema-
nuel Křenek a vystoupí také klaví-
risté Oriana Schönfeldová a Lukáš 
Poledna. 

Helena Vondráčková poprvé 
v Opavě. V úterý 15. prosince od 
19 hodin vystoupí jedna z nejzná-
mějších zpěvaček české pop music 
Helena Vondráčková v opavské 
hale. Zazpívá třiadvacet svých nej-
známějších skladeb, mezi kterými 
nebudou chybět Sladké mámení, 
Vodopád, Dlouhá noc či Dvě malá 
křídla. Jejím hostem bude Šárka 
Vaňková.

K
R

Á
T

C
E

Nevíte, co darovat pod strome-
ček? Městské informační cen-

trum Opava (MIC) má pro vás pár 
tipů na vánoční dárky. 

MIC nabízí v prodeji tématické publi-
kace, brožury, mapy a suvenýry s mo-
tivy města Opavy. Od 1. do 23. pro-
since navíc obdržíte ke každému 
nákupu stolní kalendář na rok 2010 
s kresbami opavských a ratibořských 
dětí ze základních škol na téma „Pří-
roda v mém městě”. Akce platí do 
vydání zásob.

Pokud chcete někomu věnovat knihu, 
MIC vám nabízí tyto tipy na knižní dárky: 
Slavné vily Moravskoslezského kraje. Pub-
likace popisuje zajímavé a mnohdy opo-
míjené architektonické perly Moravsko-
slezského kraje. Cena: 350 Kč. Hornická 
kuchařka z Ostravska. Co se vařilo a vaří 
na Ostravsku aneb množství receptů 
a zajímavých informací o hornických slav-
nostech, svátcích a tradicích. Cena: 150 
Kč. Ostrá hůrka vypráví. Bohuslav Žár-
ský vypráví příběhy obce s pěti stromy ve 
znaku – Háje ve Slezsku. Cena: 240 Kč. 
Historie Stěbořic. Pavel Solnický v knize 

popisuje také historii Březové, Jamnice 
a Nového Dvora. Cena: 220 Kč. Architekt 
poezie a básník secese. Bohuslav Žárský 
propojil životní příběhy dvou opavských 
osobností – Petra Bezruče a Josepha Marii 
Olbricha. Cena: 490 Kč. 

MIC vám dále nabízí drobné dárky, které 
jistě potěší: vánoční pohledy města 
Opavy; suvenýry s motivem či logem 
města Opavy; stolní kalendář s historic-
kými pohledy města; turistické a cyklo-
turistické mapy ČR a SR; suvenýry Slez-
ského fotbalového klubu Opava.

Tipy na dárky v Městském informačním centru

Zhruba deset tisíc dětí se opět 
zapojilo do největší sportov-

ní akce pro žáky základních škol 
z celého Opavska: Ligy sportu. 
Klání probíhá za podpory Asocia-
ce školních sportovních klubů.

Pro školy je Liga sportu velmi prestižní 
záležitost, neboť se jí účastní obrovské 
množství mladých sportovců a hodno-
cení probíhá na základě mnoha disci-
plín ať už individuálních či kolektivních. 
Kromě obvyklých velkých míčových 
sportů a desítek atletických disciplín 
je na programu také například florbal, 
plavání, přespolní běh, štafeta na 42 
kilometrů (42x1000 metrů) a další.

Vítězem 16. ročníku se stala ZŠ Engli-
šova, která je doslova hegemonem ligy, 
neboť o vítězný pohár zatím nepřišla 
ani v jednom jediném pořádaném roč-
níku. Na druhém místě letos skončila 
ZŠ Kylešovice a na třetím ZŠ Edvarda 
Beneše, která Englišově loni těsně 
dýchala na záda a prohrála o pouhých 
šest bodů. Nejlepší mimoopavskou ško-
lou byly Kravaře, které skončily na 
čtvrtém místě.

Liga sportu probíhá ve spolupráci s Aso-
ciací školních sportovních klubů a garan-
tem soutěže je Jana Gellnerová. Slav-
nostního předávání cen v kostele sv. 
Václava se zúčastnilo deset nejlepších 
škol. Účastníci ligy a jejich výkony byly 
na předávání připomenuty všem přítom-
ným na ceremoniálu. Úspěšné sportovce 
ocenili zástupci radnice a města.

Kostel sv. Václava hostil vítězné týmy Ligy sportu

Nahoře: Stříbrný 
tým Ligy sportu 
ze ZŠ Kylešovice. 
Zleva nahoře: Julie 
Smijová 9. A, Karo-
lína Weberová 8. C, 
Vendula Hluchá 
7. B, Dominika 
Nováková 8. B, Mo-
nika Slouková 8. B, 
Jan Hruška, Jana 
Marečková, Václav 
Konderla. Zleva 
dole: Kristýna 
Kašpárková 8. A, 
Sabina Foltysová 
7. B, Patrik Mezera 
8. C, Dominik 
Fišer 8. C, Tomáš 
Moša 8. A, Robert 
Rőhlich 7. B, (Mar-
tin Šafrán z 5. C 
nebyl na předávání 
přítomen).

Dole: Bronzový tým 
Ligy sportu ze ZŠ 
Edvarda Beneše. 
Stojící: David Rů-
žička, Zuzana Kra-
molišová, Veronika 
Hlubová, Michaela 
Firleyová, Andrea 
Matušková, Eduard 
Hudečka, Matěj 
Sidunov, Denisa 
Baraňáková. Dolní 
řada: Michaela Raj-
ská, Šimon Pepřík, 
Jan Krajíček.

Foto: Jan Šindler
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Přicházejí Vánoce
Přicházejí Váno-
ce a zatímco pří-
roda bude odpo

pp
-

čívat pod sněho
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-
vou peřinou, ve
vašich domovech

pp

to bude naopak. Zvláště hospo-
dyňky se nezastaví. S napeče

p p
-

ným cukrovím se dostaví svá
y y p

-
teční nálada a snad se najde i 

ý

chvíle k zamyšlení. Jaký byl ten 
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uplývající rok a co vás čeká… 
y ý yy ý

I my se v tuto chvíli ohlížíme 
p ý j

zpět, a to nejen za letoškem. 
y

Protože jsme letos oslavili 20. 
p jj

výročí od vzniku Charity Opa
jj

-
va, ohlížíme se také  za celým 

ý y py p

dvacetiletím. Věřím, že jsme tu 
ý

naši dvacítku ustáli se ctí a že se 
j

nám podařilo naplňovat očeká-
vání těch, kteří se na nás obra

p pp
-

celi se svými problémy a bolest-
mi. V tomto čase na ně myslíme 

ý p y

dvojnásob a  také na všechny 
yy

bývalé i současné kolegy, na 
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dobrovolníky, na lidi, kteří byli 
ý gyý gy

k Charitě štědří a naším pro
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-
střednictvím pomáhali druhým. 

p

Pomodleme se v tento okamžik 
p ýp ý

za všechny opuštěné, nemocné 
a chudé, pro které jsou právě 

y py p

Vánoce kritickým obdobím, 
p j pp j p

v němž často zůstávají sami. 
Snad každý z nás má ve svém 

j

okolí někoho takového a já vě
ýý

-
řím, že srdce nám poradí, jak 

jj

projevit dar milosrdenství, aby
p jp j

-
chom neurazili, ale potěšili a 
p j yj

povzbudili. Dovolte, abych vám 
pp

z celého srdce popřál krásné a 
p yy

požehnané svátky.
p pp

Jan HANUŠ, ředitel
y

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

Měsíc v charitě

Velkou hvězdou sse stane tyto Vánoce osmnáctiletý Lukáš Haim z s
Mravenečku, dennního stacionáře pro děti s kombinovanými van -
dami. Jeho krásnýý obrázek byl vybrán jako oficiální novoročenka ý
Charity Opava a projde tak rukama tisíců lidí.  Soutěž o nejkrás-
nější  vánoční a noovoroční blahopřání vyhlásila před měsícem Chao -
rita Opava pro svéé klienty. é
Lukáš je v Mravenečku od září, enečku od záříenečku od záříe
předtím navštěvoval Základní ško-
lu pro tělesně postižené na Dostoooo-
jevského ulici. Osud k němu nebebyl eb
přívětivý. On a jeho dvojče MiMichal Mi

se narodili v sedmém mse narodili v sedmém měsíci těhose narodili sedmém m -
tenství a oba byli dlouhtenství a oba byli dlouho v inkuytenství a oba byli dlouh -

u. Doktoři však rodbátoru. Doktoři však rodiče ubezu. Doktoři však ktoři však rod -
čovali, že jsou v pořápečovali, že jsou v pořádku. Ještě čovali, že jsou v pi, že jsou v pořá

ako miminko pak Lukájako miminko pak Lukáš prodělal ako mimiminko pak Luká

zauzlení střev a málem zemřel. 
Teprve když bráška už seděl, bylo 
jasné, že se Lukášek nevyvíjí tak,
jak by měl. Maminka Jana Hai-
mová říká, že vyrovnat se se sku-
tečností, že její dítě je ochrnuté a 
dlouho nevědět zda a jak dalece se 
s ním jednou domluví, bylo těžké. 
„Nic jiného nám ale nezbylo,“„Nic jin do“ -

aždý pokrok, který udělal, dává. Každý pokrok, kterýaždý pokrok, kteterý
rodina vnímala jako obproto rodina vnímala jako orodina vnímala jako omala jako o -
úspěch. rovský úú „Dnes jsem pyšná, „Dnes jsem pyšná, Dnes jsem py„Dnes jsem pyšná, 

hno dokázal a to, že vyhráco všechno dokázal a to, že vyhrál hno dokázal a to, žekázal a to, že vyhrá
 novoročenku mně mosoutěž o novoročenku mně moc po novoročenku mnročenku mně mo -

těšilo.“
me, že Lukáš je bojovník, Dodejme, že Lukáš je bojovník, me, že Lukáš je bojovník, že Lukáš je bojovník, 

edávno obsadil třetí místo který nedávno obsadil třetí mísedávno obsadil třetí mísobsadil třetí mís
tovní olympiádě pro tělesna sportovní olympiádě pro tětovní olympiádě pro těolympiádě pro tě ---
ižené a zvládá i počítačovně postižené a zvládá i počítačové ižené a zvládá i počítné a zvládá i počítačov
ré ho mohry, které ho moc baví.ré ho momo
k vznikl technikou EncObrázek vznikl technikou Encausk vzniznikl technikou Enc -
je vpalování barev.tie, což je vpalování barev. Děti z je vpalování bvpalování barev.
ečku ji používají za asistenMravenečku ji používají za asistenečku ji používají za asistenk ji ží jí -
gogického pracovníka. Na ce pedagogického pracovníka. Na g g p

speciální malou nahřátou žehličku 
se nanášejí barevné voskové pas-
tely, které si vyberou podle vlastní 
fantazie. Žehličku poté drží asis

y y
-

tent, ale jeho ruku po papíře vede 
dítě. „Samostatnější práci vzhledem 
ke svému postižení obvykle klienti 

u vykonávat,nemohou vykonávat,“u vykonávat, vysvětluje s ětl jes ětl je“
 Mravenečku Hynek Závedoucí Mravenečku Hynek Z Mravenečku Hynek Z -

vorka. Všechny to ale baví a v tvor„Všechny to ale baví a v tvorVšechny to ale bavchny to ale baví a v tvor-
levují do chvíle, nebě nepolevují do chvíle, než jsou s levují do chvíle, neují do chv
m samy spokojeny.“ obrázkem samy spokojenm sam ojen

V Charitě pletou obvazy malomocnýmV Charitě pletou obvazy malomV Charitě pletou obvazy malomV Charitě pletou obvazy malom

Žijí v nouzi jako vydědění v nouzi jako vyděděnci společko í v nouzi jako vyděděn -
nosti a jsou odsouzeni keosti a jsou odsouzeni ke krutému osti a jsou odosti a jsou odsouzeni ke
a pomalému umírání. Pmalému umírání. Především malémalému umírání. P
v Africe a Indii. Tam paatří maloa -
mocní do nejnižší kasty, protože
hinduisté věří, že trpí spravedli-
vě, neboť v minulém životě těžce 
hřešili. V ostrém kontrastu s tímto 
strašným utrpením je fakt, že lepra 
je v počátečním stádiu vyléčitelná 
a náklady nepřevyšují 150 korun. 
Pomoc malomocným organizu-
je v České republice Společnost 

ý g

sv. Vincence z Pauly a jejím pro-
střednictvím jsou do ní zapojeny i 
dobrovolnice Charity Opava, kte-
ré pro nemocné pletou obvazy. U
počátku této iniciativy stály sestry 
Slávka a Anička Foldynovy, které

o možnosti dočetly v katose o této možnosti dočetly v kao možnosti d ka -
tisku před více než deseti lickém tisku před více než destisku před více než des

a jedné ze schůzek dobrolety. Na jedné ze schůzek da jedné ze schůzek d -
ů navrhly pletení obvazů i volníkůů

ostatním. Od té doby už z Opavy 
odešlo přes třicet velkých balíků. 
„Jsou to takzvané svrchní obvazy, 
které pleteme z příze Sněhurka. Je
to stoprocentní bavlna, která ne-
dráždí rány statickou elektřinou 
a je možno ji vyvářet,“ vysvětluje “
Anna Foldynová a dodává, že vzor
je velmi jednoduchý. Do práce je 
v současnosti zapojeno přibližně 
patnáct žen a nejpilnější je podle 
paní Aničky Květa Víchová, která
zajistila i levnější nákup příze pří-
mo z výroby. Nutno říci, že až do
loňského roku tuto činnost finan-

Lepra neboli malomocenství. Nemoc, která je v našich zeměLepra neboli malomocenství. Nemoc, která je v našich zeměpisnýchLepra neboli malomocenství. Nemoc, která je v našich zeměLepra neboli malomocenství. Nemoc, která je v našic
ch velmi vzdáleným pojmem.  A přesto jsou na světě místašířkách velmi vzdáleným pojmem.  A přesto jsou na světě místa, kdelmi vzdáleným pojmem.  A přesto jsou na světě místach velmi vzdáleným pojmem.  A přesto jsou na světě

to nakažlivou a bolestivou chorobou trpí  miliony lidí. Baktertouto nakažlivou a bolestivou chorobou trpí  miliony lidí. Bakterieto nakažlivou a bolestivou chorobou trpí  miliony lidí. Bakterakažlivou a bolestivou chorobou trpí  miliony lidí. B
napadají kůži a nervový systém a často dochází k osnapadají kůži a nervový systém a často dochází k oslepnutí.napadají kůži a nervový systém a často dochází k osdají kůži a nervový

Vánoční přání Charity Opava
nakreslil Lukáš z Mravenečku

• Hledáme koledníky
Již desátou Tříkrálovou sbír-
ku uspořádá od 1. do 11. ledna
Charita Opava. Ani tentokrát 
se neobejde bez koledníků, kteří 
chodí od domu k domu. Letos se
vybralo více než milion korun,
který  pomohl při financování 
péče o seniory. Jim bude určen
i výtěžek nadcházející sbírky.
Děti, které by chtěly koledovat s
námi, rádi přivítáme. Informace
získáte na telefonu 604 175 518
u p. Marie Gilíkové.

• Linka důvěry
Linka důvěry je tady pro vás! Vo-

lejte sedm dní v týdnu vždy od 10

do 6 hodin 553 616 407 nebo 736 

149 142. V sobotu  je v provozu i

bezplatná linka 800 120 612, a to

vždy od 19 do 21 hodin.

Krátce
covaly samy dobrovolnice. Klubko covaly valy 
Sněhurky stojí kolem třiceti korun SněhuhSn

vystačí na jeden a půl obvazu. a vvv
Nyní už nákup materiálu i poštovNN -
né hradí Charita Opava.
Jak zdůrazňuje Anna Foldynová, 
další pomocníci jsou vítáni. Bude-
li mít někdo chuť přidat se, dveře 
Klubu svaté Anežky, který sídlí v 
Denním stacionáři pro seniory na 
Masarykově ulici v Opavě, jsou 
pro vás otevřeny každé první úterý 
v měsíci vždy v 16 hodin. 

Krásné chvíle plné lásky a fantazie Vám přeje do roku 2010 Lukáš, jehož obrázek se

stane oficiálním vánočním přáním Charity Opava. Na snímku s vedoucím Mraveneč-

ku Hynkem Závorkou. 
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JAK SE ŽIJE

Lidé, kteří prochází náměstím v Klimkovi-
cích, můžou jednou za čas slabě slyšet var-

hany. Kdo by otáčel hlavu po blízkém kos-
tele či hudební škole, pátral by marně. Zvuk 
se nese z prvního patra malého historického 
domu. Žije v něm varhaník Aleš Rybka, kte-
rý si před sedmatřiceti lety nechal tento ná-
stroj poskládat přímo v obývacím pokoji své-
ho bytu. 

V listopadu letošního roku oslavil Aleš Rybka sedm-
desáté narozeniny. Část oslav proběhla ve varhan-
ním sále Městského domu kultury Petra Bezruče 
v Opavě. Právě v něm odehrál většinu z 11 tisíc sva-
tebních obřadů, které doposud jako varhaník doprová-
zel. To je tak velké množství, že jej zde slyšela asi vět-
šina opavských obyvatel. Jeho působení je navíc těsně 
spjato i s historií nástroje. Jako hudební pedagog měl 
na konci sedmdesátých let velkou zásluhu, že do sálu 
nebyly nainstalovány malé varhany, ale kvalitní a dů-
stojný koncertní nástroj, který umožnil pořádat mis-
trovské koncerty.

Aleš Rybka žije v Klimkovicích, naproti jedné z nej-
lepších pekáren chleba v kraji. Do Opavy stále dojíždí 
a u varhan se střídá se svým pedagogickým kolegou 
z ostravské lidové konzervatoře Jiřím Čechem. 

Hudba a varhany jsou jeho práce i jediná velká 
záliba. „K hudbě jsem se dostal přes maminku, která 
byla v Klimkovicích dlouholetá varhanice a hrála 
tady v kostele sv. Kateřiny šestapadesát roků,” vzpo-
míná. „Já jsem začal hrát ve zdejším kostele v sedmi 
letech. A v podstatě jsem pak maminku ještě o čtyři 
roky překonal. Hrál jsem tady až do roku 2006,” říká 
varhaník.

Jako desetiletý chodil na klavír do Ostravy. V roce 1954 
udělal zkoušky na Státní hudební a dramatickou kon-
zervatoř v Brně a studoval ve třídě varhaníka Josefa 
Pukla, jedné z největších pedagogických osobností 
školy. Poté ještě vystudoval brněnskou Janáčkovu aka-
demii múzických umění.

Původně chtěl po studiích v Brně zůstat. Učil na 
hudební škole, měl své plány. Rodiče, zvláště maminka, 
jej ale přesvědčili, aby se vrátil zpět do Klimkovic. 
Právě jemu totiž chtěli svěřit dům, který si v rodině 
předávali od roku 1887 a který patří k tamější histo-
rické zástavbě od 17. století. 

„V roce 1968 jsem začal hrát na svatebních obřadech 
v Hradci nad Moravicí, a pak, v roce 1973, jsem přešel 
do Opavy na Hlásku, kde se v přízemí oddávalo u ma-
lých varhan,” pokračuje. V roce 1978 byly postaveny 
varhany v kulturním domě Petra Bezruče, kde hraje až 
do dnešních dnů. „A už by mi to hraní měli zakázat, 
mám v puse jako v tunelu,” utahuje si ze svého věku.

To, že je v sále kvalitní nástroj, je ve značné míře jeho 
zásluha. O nástroji se rozhodovalo v době, kdy se roz-
jížděla dnes už známá opavská soutěž mladých var-
haníků. „Tehdy se uvažovalo o malých varhánkách, 
takových, jako jsou na Hlásce. Snažil jsem se ale pře-
svědčit ostatní, aby nechali udělat velký a pěkný kon-
certní nástroj, který má dobrý zvuk. A myslím, že 
i po těch dvaatřiceti letech se to ukazuje jako šťastné 
řešení,” vypráví.

Jeho láska k varhanám byla vždy velká a přivedla 
jej i ke stavbě vlastního nástroje v obývacím pokoji. 
„Umanul jsem si, že si postavím varhany,” říká. „Když 
jsem s tím přišel, pokládali mě za blázna. Dát něco 
takového dohromady a ještě v podmínkách totality,” 
pokračuje. Výroba nástroje spjatého pro komunisty 
s kostelem, a tedy něčím podezřelým, musela být mas-
kována jako akce pro konzervatoř. „Mnoho lidí si nedo-
vede představit, jak to může v bytě vypadat. Nako-
nec jsme je v roce 1972 postavili. Stavěla mi je firma 
Rieger a na tehdejší i současnou dobu je to rarita,” 
dodává. Za jejich rozpočet by se dal postavit dům. Var-
hany byly vyrobeny záměrně tak, aby ladily s rodin-
ným nábytkem a tvoří téměř přirozenou součást pokoje 
a bytu.

Největším oříškem byl tehdy problém motoru. To, co 
je v kostelích ukryto ve věžích, chráněno molitany či 
polystyreny, aby dělalo co nejmenší hluk, měl umístit 
někde ve svém bytě. Nakonec díky tetě žijící ve Fran-
cii získal motor, který byl malý, velmi tichý a stabilní, 
a dodnes mu slouží přímo pod píšťalami varhan. Pravé 
domácí varhany jsou velmi ojedinělé. Sám Aleš Rybka 
ví jen o několika málo lidech, kteří se pustili do podob-
ného projektu. „Jedním z nich byl známý český cesto-
vatel Jiří Hanzelka. Byl to skvělý varhaník, vystudoval 
pražskou AMU,” poznamenává. 

Mezi jeho oblíbené skladatele varhanní hudby patří 
Bach, Reger či Franck. Pro svatebčany je ale ochoten 
zahrát to, co si přejí, pokud to nástroj dovolí. „I Tita-
nik se dá citovat,” usmívá se. „Pro mě je reportoár bez 
problémů. Náš zákazník, náš pán. Ale je zajímavé, že 
lidé si sami více přejí klasiky,” říká. U ženichů a nevěst 
spíše vede Svatební pochod, Wagnerův Lohengrin či 
Rosemary. „To, co tam dát nemůžu, je symfonické dílo, 
které nástroj nezvládne. Lidé hodně chtějí klavírní kon-
cert Čajkovského b moll, tak z toho se dá jedině úvodní 
téma, ale jinak je to klavírní záležitost a orchestrální,” 
vysvětluje.

Když se ohlíží za jinou než hudební zálibou, řekne 
loutkové divadlo. „V dětství jsem měl rád loutkové 
divadlo. Jako pětiletému mi ho pořídili naši. Vyře-
zal jsem loutky i kulisy podle předlohy ze dřeva; do 
dneška mám krásných pětačtyřicet loutek, to bude 
ještě pro vnučky,” vzpomíná. „Tehdy to u nás bylo jak 
v opeře, vždycky tady bylo na představení hodně dětí. 
O přestávce mazala maminka chleba pro celé osazen-
stvo,” dodává.

Na maminku vzpomíná při povídání často. Mluví 
o tom, jak pomáhala lidem v Klimkovicích v době 
nacistické okupace, protože měla na radnici přístup 
k důležitým informacím, kdo z obyvatel by mohl být 
ohrožen. Vzpomíná, jak posílala přes náměstí jejich 
psa – boxera s košíkem v tlamě k řezníkovi pro maso 
a pes jej přinesl, aniž by se masa dotknul. „To bych 
s tím svým nemohl,” směje se a hladí šestiletého zla-
tého retrívra, kterého mu kdysi přivedl varhanář Alois 
Kostera. Vzpomíná i na své sourozence. Jeden z nich 
tragicky zahynul už v raném věku při autonehodě, 
přímo před jeho očima. 

Jeho hudební vzdělání a nadšení se přeneslo i na jeho 
syny. Jeden z nich se také věnuje varhanám a učí na 
státní konzervatoři a druhý, po malé hudební vzpouře, 
se orientuje na bicí. 

OSOBNOST

Aleš Rybka

Foto: Jan Šin
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Slezské divadlo překvapilo v Číně a Japonsku

Opavská opera absolvova-
la velké podzimní turné po 

Japonsku a zúčastnila se Mezi-
národního hudebního festivalu 
v Nanningu v Číně. Její úspěchy 
dokládají vyprodaná či téměř 
vyprodaná divadla, pochvaly di-
váků i uznání kritiků. 

Opavská opera, která jako první 
v České republice nastudovala tra-
diční japonskou operu Yuzuru v ja-
ponštině, sklidila loni na domácí 
scéně příznivou odezvu. Letos zís-
kala možnost předvést své nastudo-

vání přímo na japonských ostrovech. 
Dvoutýdenní zájezd do Japonska se 
uskutečnil díky dotaci japonského 
ministerstva kultury a proběhl pod 
záštitou Ministerstva kultury a Minis-
terstva zahraničí České republiky. 

Opavští projeli s Yuzuru pět měst 
a v Muse Marquee Hall v Tokorozawě 
představili poprvé v japonské diva-
delní historii českou operu Bedři-
cha Smetany – Dalibor. „Smetanově 
operní tvorbě byl z poloviny věnován 
i operní galakoncert v Tokiu v Musa-
shino shimin bunka kaikan, doplněný 

o ukázku z Yuzuru a slavné verdiovské 
árie,” uvedl dirigent Jan Snítil.

Opavské zpracování japonské klasiky 
navštívila řada japonských představi-
telů a významných hostů, včetně syna 
skladatele Yuzuru Ikumy Dana, čes-
kého velvyslance v Japonsku Jaro-
míra Novotného, starosty města Tsu-
kuba či starostky města Tokorozawy. 
Japonští hostitelé pozvali i na krátkou 
návštěvu zástupce města Opavy. Diva-
delní orchestr i sólisté Katarína Jorda 
Kramolišová, Michal Pavel Vojta, Ale-
xandr Vovk, Olga Procházková, Zde-
ňek Kapl a Peter Soós společně s hos-
tujícími Andrijem Škurhanem a Terezou 
Slupskou zapůsobili na diváky nato-
lik, že zazněla slova o srozumitelnější 
výslovnosti než u japonských diva-
delníků a slova o mimořádné kvalitě 
nastudování této národní opery.

Další uznalá slova slyšeli vyslanci opav-
ské opery v Číně. „Opavský operní 
sbor byl vybrán jako jediný evropský 
sbor, který se prezentoval při zahajova-
cím koncertu Mezinárodního hudebního 
festivalu v Nanningu vedle ansámblů 
z Číny, Japonska, Malajsie, Indie, 
Korey, Laosu a dalších,” uvedl dirigent 
Damiano Binetti. Slezané vystoupili 
před dvaceti tisíci diváky a jejich výko-
nům osobně gratuloval umělecký ředitel 
festivalu Chen Xiaoling. Hvězdný punc 
dal festivalu i známý herec Jackie Chan.

Opavský divadelní 
orchestr odehrál 
některá předsta-

vení na turné 
s rouškami proti 

chřipce.

Foto: Michal Pavel 
Vojta

Vánoční slovo 2009
Milí čtenáři,
ve shonu a spěchu všedního života se někdy stane, že zapo-
meneme v dostatečném předstihu na vánoční dárky. Nako-
nec to nemusí vadit, protože se dají sehnat i na poslední 
chvíli; vždyť co by pak pod stromečkem bylo? Stromeček, to 
je však něco, na co často myslíme ještě před dárky. Něco, 
co obstaráme v předstihu, neboť Vánoce bez stromečku by 
neměly pravé kouzlo.

Náš život, pokud nežijeme na poušti, je spjat s životem 
stromů. Vidíme je denně, kocháme se jejich květy, obdivu-
jeme jejich mohutnost, těšíme se z jejich ovoce. Je to však 
jen jedna jejich část – ta viditelná. Říká se, že jak je velká 
koruna, tak bohatý je kořenový systém. Strom může žít jen 
jako celek, což ostatně vnímáme právě na Vánoce, kdy se 
nám stromek zbavený kořenů brzy osype a nepomohou žádné 
zaručené rady, jak ho natrvalo udržet voňavý a hezký. Snad 

nebude ke škodě v době vánoční najít drobek času k zamyš-
lení a porovnání svého života s tímto tak známým obrazem. 

Žijeme ve společnosti, možná více té ekonomické, která od 
nás očekává výkony. Jsme hodnoceni za práci a plody naší 
práce. I v mezilidských vztazích existuje obdiv k mohutnosti 
mnohých osobností. Totéž platí i u členů rodiny. Chtějí se 
právem kochat květy naší vlídnosti, tolerance, porozumění. 
Kde na tento projev vnějšího života vzít potřebnou energii, 
ne-li z bohatství kořenového systému dobrých tradic našich 
předchozích generací. Nejde zde o kopírování či napodobo-
vání vnějších způsobů předků, leč o zakotvení v trvale plat-
ných transcendentních jistotách. Říká-li filozof: „Dej mi jeden 
pevný bod a já ti udělám svět”, tak Vánoce jsou bezpochyby 
zvěstí o existenci takového bodu, tedy i povzbuzením k vy-
tváření světa plodným životem.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok přeje
Pavel Cieslar, opavský děkan církve římsko-katolické

East Affair – předvánoční nadílka 
world music. Kapelu East Affair 
založili v roce 2007 německý kyta-
rista Kim Effert spolu s opavským 
cimbalistou Jurou Wajdou, ke kte-
rým se přidali srbský kontrabasista 
Fedor Ruškuc a perkusionista Miro-
slav Pyschny z Polska.Ve skladbách 

této úspěšné hudební skupiny se 
spojuje jazz i folklor s elementy z Af-
riky, Jižní Ameriky a Indie, ale jak už 
samotný původ muzikantů napovídá, 
důraz je kladen především na hudbu 
ze střední a východní Evropy. Kapela 
každým svým koncertem přesvěd-
čuje publikum o své virtuozitě, hra-

vosti a vysoké profesionalitě, o čemž 
svědčí i to, že se před nedávnem 
stala vítězem celoněmecké hudební 
soutěže World Music Creole Ger-
many 2009. Koncert se uskuteční 
v pátek 18. prosince ve 20 hodin ve 
Vinárně U Přemka a pořadatelem je 
statutární město Opava.K
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Život hendikepovaných lidí ve fotografiích

Mladý opavský fotograf Im-
rich Veber představí v kos-

tele sv. Václava kolekci sociálně-
-dokumentárních snímků, které 
jsou věnovány současnému živo-
tu hendikepovaných lidí. Výsta-
va potrvá od 4. do 30. prosince.

Dvaadvacetiletý opavský rodák Imrich 
Veber je žákem Jindřicha Štreita. Stu-

duje fotografii a dějiny výtvarného 
umění. Už rok a půl pracuje na pro-
jektu Nejeden život, ve kterém se 
snaží zdokumentovat a bez příkras 
zobrazit všední život hendikepovaných 
klientů z ústavu sociální péče Maria-
num. Fotografovat začal v době, kdy 
probíhaly přípravy ke stěhování někte-
rých klientů z ústavu do chráněného 
bydlení a tuto jejich životní změnu pak 

povýšil na stěžejní 
myšlenku své práce. 
Kromě toho se věno-
val všedním dnům 
hendikepovaných či 
jejich uměleckým 
aktivitám.

„Velmi si vážím pocti-
vého přístupu k to-
muto tématu,” říká 
o souboru fotogra-
fií garant výstavy, 
uznáváný dokumen-
tarista Jindřich Štreit. 
„Fotografování lidí 
s mentálním postiže-

ním je vždy velmi složité a je dosti čas-
tým námětem mladých fotografů. Čím 
je motiv atraktivnější, tím je náročnější 
pro fotografování. Imrich Veber se sou-
středil spíše na psychologii postav a je-
jich propojení s prostředím. Zajímají ho 
mezilidské vztahy, které jsou v tomto 
prostředí velice senzitivní,” popisuje 
snímky mladého autora Jindřich Štreit.

„Nesmírně důležité je, abychom si 
všichni uvědomili, co máme a co by 
jiní chtěli mít, ale nemohou,” říká 
o svých fotografiích samotný autor. 
„Doufám, že Nejeden život napomůže 
emancipaci a solidaritě v naší společ-
nosti,” dodává.

Výstava byla připravena ve spolu-
práci s Opavskou kulturní organizací. 
V kostele sv. Václava bude přístupná 
denně, tedy i o sobotách a nedělích, 
od 10 do 17 hodin. Vernisáž výstavy, 
na které pronese průvodní slovo Jin-
dřich Štreit a Jiří Siostrzonek, pro-
běhne 3. prosince v 15.30.

Foto: Imrich Veber

Vánoční trhy letos přichází 
s žánrově pestrým hudebním 

programem, který bude zároveň 
bohatý na známá jména. Atmo-
sféru jarmarku podtrhne vysta-
vený betlém, dětská Ježíško-
va pošta, připomínky vánočních 
obyčejů či umělecký kovář. Pro 
děti jsou připraveny pohádky. 
Jarmark připravila společnost 
Festpro ve spolupráci se statu-
tárním městem Opava.

Hudební nabídka je letos natolik 
výrazná, že by se o řadě interpretů daly 
připravit samostatné dlouhé pozvánky. 
Folková legenda Wabi Daněk, hvězdy 
českého bluegrassu Robert Křesťan 
a Poutníci, Akademií populární hudby 
oceněná kapela –123 minut, slovenští 
No Name, Kamil Střihavka, Fleret s Jar-
milou Šulákovou či popová ikona osmde-
sátých let Michal David. Chybět nebudou 
ani pravidelní hosté Rock & Roll Band M. 
Woodmanna či Laura a její tygři, kteří 
obvykle roztančí celé náměstí.

Společně vystoupí již dříve avizovaní 
Petr Spálený a Jan Spálený, přijedou 
dvě ze tří členek bývalého tria Black 
Milk (Tereza Kerndlová a Tereza Černo-
chová), vánoční koncert bude mít Láďa 
Kerndl, do Opavy zavítá rockový Abra-

xas, Michal Hrůza, Ondřej Ruml, David 
Spilka, písničkář Pavel Dobeš a další. 
Kromě nich vystoupí i přední opavské 
pěvecké sbory, mezi které patří napří-
klad Domino.

Vánoční výzdoba bude ve městě sví-
tit od prvního prosince. Vánoční stromy, 
na kterých budou viset ozdoby vyro-
bené dětmi z Opavy a okolí, se roz-
svítí jako obvykle na Mikuláše (5. pro-
since). Slavnostní rozsvícení proběhne 
zhruba v 17.15 a na 18.30 bude připra-
ven mikulášský ohňostroj.

Program trhů bude rozčleněn tak, že 
na Dolním náměstí bude především 
koncertní program. Na Horním náměstí 
se budou promítat pohádky pro děti 
(loupežník Rumcajs, Křemílek a Vocho-
můrka, kocour Mikeš atd.), bude zde 
Ježíškova pošta, setkání u vánoč-
ních obyčejů. Zazní zde i Česká mše 
vánoční.

Vánoční trhy skončí den před Štědrým 
dnem. Oproti loňskému roku nepro-
běhne na závěr roku silvestrovský 
program.

Opavský vánoční jarmark nabídne

mimořádně bohatý hudební program

Vánoční charita-
tivní sbírku pro 
zrakově postižené 
děti v Opavě 
přijela podpořit 
skupina MIG 21 
s populárním 
hercem Jiřím 
Macháčkem.

Foto: Jan Šindler
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Hledáte netradiční 
vánoční dárek?
Najdete ho u nás!
Kvalitní pivní kosmetika.
Přírodní, vlasová a tělová 
kosmetika vyráběna z piva.
Výrobky zakoupíte v našich podnikových 
prodejnách:
•  Nákladní 42, Opava (pod myší dírou)

•  Vrchní 41, Opava - Kateřinky 
 (vedle baru Harlekýn)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

SLEZSKÉ DIVADLO
  1. 12. 18.00 RIGOLETTO. V italském originále 

s českými titulky. sk. S – O
  3. 12. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 6 – O
  5. 12. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 7 – O
  6. 12. 10.00 POLICEJNÍ POHÁDKA. 

Hostuje Divadlo Šumperk. uz. předst. – P
  6. 12. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY uz. předst. – O
  8. 12. 18.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. O – Č
  9. 12. 19.00  ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. H – Č
10. 12. 19.00 POPRASK NA LAGUNĚ sk. 9 – Č
11. 12. 10.00 ROMEO A JULIE. Derniéra. školy – Č
12. 12. 10.00 VÍDEŇSKÁ KREV sk. D – OP
13. 12. 19.00 VÍDEŇSKÁ KREV. Premiéra. sk. P – OP
14. 12. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ školy – P
14. 12. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. M – Č
15. 12. 10.00 POPRASK NA LAGUNĚ školy – Č
15. 12. 19.00 VÍDEŇSKÁ KREV sk. 1 – OP
16. 12. 10.00 POPRASK NA LAGUNĚ uz. předst. – Č
16. 12. 19.00 VÍDEŇSKÁ KREV sk. 2 – OP
17. 12.  9.00 POPRASK NA LAGUNĚ uz. předst. – Č
17. 12. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. 6 – Č
18. 12. 10.00 ČESKÉ JESLIČKY. Zkrácená verze. uz. předst. – O
18. 12. 19.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST sk. 4 – Č
20. 12. 10.00 VÁNOČNÍ MATINÉ. Slovem provází 

E. Trupar, klavírní doprovod L. Vondráčková. mimo
21. 12.  9.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ uz. předst. – Č
22. 12. 10.00 ČESKÉ JESLIČKY školy – O
23. 12. 15.00 ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. 

Hostuje Divadlo Krapet Praha. mimo – P
25. 12. 17.00 ČESKÉ JESLIČKY mimo – O
26. 12. 19.00 VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ mimo – Č
27. 12. 17.00 POPRASK NA LAGUNĚ mimo – Č
28. 12. 19.00 THE BEATLES & QUEEN. 

Taneční výpověď nejen jedné generace, 
hostuje Moravské divadlo Olomouc. mimo

29. 12. 19.00 ČESKÉ JESLIČKY sk. 5 – O
30. 12. 19.00 SLUHA DVOU PÁNŮ. Uvádíme 

100. reprízu, derniéra pro veřejnost. mimo – Č
31. 12. 17.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA mimo – OP

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE 
  2. 12. 19.00 OSTRAVSKÉ TRIO – HOLD ROMANTIKŮM. Ivan 

Hřebabetský – housle, Ivo Fišer – violoncello, Jiří Nie-
doba – klavír. Program: A. Dvořák a J. Brahms. IV. abo-
nentní koncert pro milovníky krásné hudby. Pořádá 
SMO a sdružení Talent. Sněmovní sál minoritského kláš-
tera.

  6. 12. 16.00 VZPOMÍNKOVÝ VEČER KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ 
KLAVÍRISTKY TEREZIE TRÖSTEROVÉ A OPERNÍHO 
PĚVCE HANSE HOTTERA. Připravil a uvádí Emanuel 
Křenek, vystoupí Oriana Schönfeldová a Lukáš Poledna 
(klavír). Sněmovní sál minoritského kláštera. Vstup 
zdarma.

18. 12.  20.00 EAST AFFAIR – koncert mezinárodní hudební formace 
z Kolína nad Rýnem v čele s cimbalistou Jurou Wajdou 
(vítězové hudební soutěže World Musik Creole Germany 
2009). Vinárna U Přemka.

OBECNÍ DŮM
Ostrožná 46, Opava, Opavská kulturní organizace, www.oko-opava.cz. Tam, 
kde není uvedeno bez vstupenky, platí, že vstup na akce je zdarma, ale na 
základě vstupenky, která bude k dostání od 7. 12., od 8 do 18 h. v Měst-
ském informačním centru (MIC). Jedné osobě budou vydány max. 2 vstu-
penky na akci.
12. 12. 14.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU. 
 15.00 Prohlídka reprezentativních prostor s výkladem. Sraz 

účastníků před hlavním vstupem do budovy. Nutná 
vstupenka v MIC.

 16.00 ÓÓÓPAVA. Vernisáž výstavy mladého opavského 
umění. Galerie Obecního domu. Bez vstupenky. 

 17.00 ELECTRICA LADY. Laptop music Gabriely Vaškové (1 
žena a 1 počítač). Klub Art. Nutná vstupenka v MIC.

 18.00 RECITÁL TEREZY KAVECKÉ A ILONY KAPLOVÉ. 
Operní a operetní árie v recitálu sólistek Slezského 
divadla. Sál purkmistrů. Nutná vstupenka v MIC.

 19.00 LADĚ. Neurvalý šanson charizmatického Michala 
Kubesy obklopeného skvělými muzikanty. Klub Art. 
Nutná vstupenka v MIC.

 20.00 OHM PLAIN. Post noise/drone/ambient (audiovizuální 
performance). Sál purkmistrů. Nutná vstupenka v MIC.

 21.00 SONYK BEL. Klasici místní rockové scény se svými 
melodickými písněmi. Klub Art. Nutná vstupenka v MIC.

 22.00 DUO SARKA FARKA. Elektronika (DJ Tommy + live 
percussion). Klub Art. Bez vstupenky. 

 23.00 VIKI. Rockotéka (hudba, tanec, večírek). Klub Art. Bez 
vstupenky. 

13. 12. 14.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU.
 15.00 Prohlídka reprezentativních prostor s výkladem.
 16.00 Sraz účastníků před hlavním vstupem do budovy. Nutná 

vstupenka v MIC.
 17.00 BÁSNÍCI OPAVY. Dan Jedlička, David Bátor, Oldřich 

Kutra, Radek Glabazňa, Jan Rypl. Sál purkmistrů. Nutná 
vstupenka v MIC.

 18.00 HIČHAIKUM PROJEKT. Literárně hudební perfor-
mance. Sál purkmistrů. Nutná vstupenka v MIC.

 19.00 MUŽ MOJÍ ŽENY. Česká premiéra divadelní hry Miro 
Gavrana. Klub Art. Nutná vstupenka v MIC. 

15. 12. 15.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU. 
 16.00 Prohlídka reprezentativních prostor s výkladem. 
 17.00 Sraz účastníků před hlavním vstupem do budovy. Nutná 

vstupenka v MIC.
 19.00 SHORTBUS. Režie John Cameron Mitchell. Osudy 

několika obyvatel New Yorku, kteří se potýkají se svými 
sexuálními a milostnými vztahy v undergroundovém 
klubu Shortbus. Klub Art. Vstupenky na recepci Obec-
ního domu od 12. 12. 

17. 12. 15.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU. 
 16.00 Prohlídka reprezentativních prostor s výkladem. 
 17.00 Sraz účastníků před hlavním vstupem do budovy. Nutná 

vstupenka v MIC.
 19.00 BEATA HLAVENKOVÁ TRIO. (Rasťo Uhrik – kon-

trabas, Martin Novák – bicí.) Klavíristka a skladatelka 
Beata Hlavenková patří k nejzajímavějším hudebníkům 
současné nejen jazzové scény. Krom jazzu a koncerto-
vání s vlastním triem hraje s Lenkou Dusilovou v kapele 
Eternal Seekers, spolupracovala s Toxique či Yvonne 
Sanchez a nevyhýbá se ani vážné hudbě. Klub Art. 
Vstupenky na recepci Obecního domu od 12. 12.

22. 12. 19.00 LOST HIGHWAY. Režie: David Lynch. Hororový film 
noir 21. století, přeplněný zoufalými muži, nevěrnými 
ženami, přepychovými auty a levnými motely. Klub Art. 
Vstupenky na recepci Obecního domu od 12. 12.

26. 12. 20.00 KOFE-IN. Rostock. Koncert divokých alternativně-rock-
ových KOFE-IN s ochutnávkou nových písní a večír-
kem do ranních hodin. V letošním roce skupina vydala 
debutové album Osobní vesmír a natočila 3D videoklip 
k písni Sebe mi dej, který se několik týdnů držel v čele 
hitparády televizního pořadu Pětka s Pomerančem. Klub 
Art. Vstupenky na recepci Obecního domu od 12. 12.

VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ – HLÁSKA
Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 
20 Kč/os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy probíhají každých 
20 minut, maximum na jednu prohlídku je 20 osob.
  5. 12. 16.00–20.00 Vstupenky v prodeji od 30. 11. v MIC
14.–18. 12. 16.00–19.00 Vstupenky v prodeji od 7. 12. v MIC
21.–23. 12. 16.00–19.00 Vstupenky v prodeji od 7. 12. v MIC

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 TEMPO DI VLAK
 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
  5. 12.  MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
   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
  6. 12. 14.00 TWO MENS WHOSE LOVES MUSIC
 16.00 LAURA A JEJÍ TYGŘI – hudební skupina
 19.00 TEREZA ČERNOCHOVÁ se skupinou
  7. 12. 10.00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE o nejlepší vánoční ozdobu
 15.00 PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
 19.00 ROCK N’ROLL BAND M. WOODMANNA
  8. 12. 15.00 CVRČCI – sbor
 16.00 DOMINO – sbor
 19.00 POLEMIC – hudební skupina
  9. 12. 17.00 DAVID SPILKA & JAMES
 18.00 KASSIOPEA (pěvecký sbor) a host DAVID SPILKA 

zpívá vánoční koledy
 19.00 WABI DANĚK
10. 12. 15.00 ÚSMĚV – folklorní soubor, vánoční koledy
 17.00 FLASH THE READIS – hudební skupina
 19.00 ABRAXAS – hudební skupina
11. 12. 17.30 THE AGAIN – hudební skupina
 19.00 PAVEL DOBEŠ
12. 12. 16.00 NEVÍM – nejmladší rocková skupina
 19.00 NO NAME – hudební skupina
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CHARITATIVNÍ DEN S PŘEDÁNÍM FINANČNÍ SBÍRKY – 13. 12.:
13. 12. 14.30 ONDŘEJ RUML
 17.00 TEREZA KERNDLOVÁ
 17.45 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ FINANČNÍ SBÍRKY
 18.00 MAXIM TURBULENC
 19.00 LÁĎA KERNDL
14. 12. 15.00 CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
 17.00 NO DISTANCE PARADISE – hudební skupina
 19.00 MICHAL HRŮZA se skupinou
15. 12. 17.00 BOKOMARA – hudební skupina
 19.00 KAMIL STŘIHAVKA – Best of Tour 20 let na scéně
16. 12. 17.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR TRIBUTE – hudební skupina
 19.00 AC DC BON SCOTT MEMORIAL BAND
17. 12. 16.00–18.00 TURBO – hudební skupina
18. 12. 16.30 MICHAL NESVADBA – to nejlepší od Michala s auto-

gramiádou
 18.00 FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU
 19.30 XINDL X se skupinou
19. 12. 16.00 CLOVERLEAF A DRAVÉ KOČKY – taneční skupiny
 17.00 PIKNIK – hudební skupina
 19.00 KAREL KAHOVEC A GEORGE AND BEATOVENS
20. 12. 16.00 ASPM JAN SPÁLENÝ – hudební skupina
 19.00 PETR SPÁLENÝ A APOLLOBEAT
21. 12. 17.00 ATOMIC HOT ROD – hudební skupina
 19.00 DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN
22. 12. 17.00 POUTNÍCI – hudební skupina
 19.00 QUEENMANIA – hudební skupina
23. 12. 15.00 KOLEDY – reprodukovaná hudba
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
 20.00 FILM – MRAZÍK
  9. 12. 17.00 SPEJBL A HURVÍNEK, PAT A MAT
10. 12. 17.00 JAN JAKUB RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (film, 

Pavel Kubant)
11. 12. 15.30 DJ VÁNOČNÍ OLDIES
 19.00 TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU – film
12. 12. 16.00–20.00 GALAXY – hudební skupina
15. 12. 16.00 VÁNOCE S ČESKÝM ROZHLASEM OSTRAVA
16. 12. 17.00 POTKALI SE U KOLÍNA, O LOUPEŽNÍKOVI RUM-

CAJSOVI
17. 12. 17.00 KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, JEN POČKEJ ZAJÍCI
18. 12. 15.30 DJ VÁNOČNÍ OLDIES 
 18.00 O KOCOUROVI MIKEŠOVI
19. 12. 16.00–18.00 KARLOVÁCI – hudební skupina
 18.00–20.00 COUNTRY S. R. O. – hudební skupina
22. 12. 16.00–20.00 WAGON – hudební skupina
JEŽÍŠKOVA POŠTA, VÁNOČNÍ BETLÉM po celou dobu vánočního jar-
marku denně od 14 do 18 h.

KINO MÍR
 8.–9. 12. 18.00 VENI, VIDI, VICI – česká komedie
10.–12. 12. 18.00 2 BOBULE – česká komedie
13. 12. 20.00 2 BOBULE – česká komedie
16.–17.12. 17.00 G. FORCE – rodinný film USA
17. 12. 19.00 2012 – drama, scifi USA
18.–19. 12. 17.00 2012 – drama, scifi USA
21.–23. 12. 18.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI – česká historická komedie
FILMOVÝ KLUB 
  7. 12. 17.30 PIRÁTI NA VLNÁCH (VB, USA, SRN, Francie, 2009, 

režie Richard Curtis). Hudební komedie plná skvělé 
muziky a suchého anglického humoru. Nostalgický 
hudební návrat do 60. let minulého století. 

14. 12. 18.00 HAPPY-GO-LUCKY (VB, USA, 2001, režie Mike Leigh). 
Návod na šťastný život nám předvede v roli učitelky 
Poppy herečka Sally Hawkinsová oceněná na mnoho svě-
tových festivalech. Nejoptimističtější film poslední doby!

VÝSTAVY
SABINA MATÁSKOVÁ – ŠPERKY. Galerie Librex, Ostrožná. Otevřeno Po–
Pá: 8–18, So: 8–12 h. Od 1. 12. do 31. 12.
FRANTIŠEK BARDON. Výstava ke 100. výročí narození jednoho z největ-
ších světových hermetiků a opavského rodáka. Do 11. 12. Ezoterická pro-
dejna Radost, Horní náměstí 61, info: 732 257 946, www.radost-opava.eu. 
NEJEDEN ŽIVOT. Výstava sociálně-dokumentárních fotografií I. Vebera. 
Kostel sv. Václava, Pekařská 12. Vernisáž 3. 12. v 15.30 h. – zahájí J. Štreit 
a J. Siostrzonek, potrvá do 30. 12. 
MARKÉTA JANEČKOVÁ A JEJÍ ŽÁCI. Výstavní síň ZUŠ Opava, Solná 8. 
Otevřeno Po–Pá: 13.30–18.30 h., do 4. 12.
 

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:
VÁNOCE SE SLEZSKOU TVORBOU – postupy výroby a dekorování, 
ukázky tradičních vánočních stromků, stromky nazdobené podle nejnověj-
ších trendů atd. Vernisáž 5. 12. v 16 h., potrvá do 17. 1. 2010.
PANENKY 1890–1960 – vernisáž 5. 12. v 16 h., potrvá do 17. 1. 2010.

UKAŽ, CO UMÍŠ – výstava stavebnic, kinetických hraček a interaktivních 
objektů. Vernisáž 5. 12. v 16 h., potrvá do 19. 1. 2010.
GIGANTIČTÍ ŽRALOCI STŘEDOEVROPSKÝCH TŘETIHORNÍCH MOŘÍ 
– do 20. 12.
OPAVSKÉ METEORITY – unikátní nálezy meteoritů z Opavy-Kylešovic. 
23. 12.–23. 2. 2010.
ARBORETUM NOVÝ DVŮR, Nový Dvůr u Opavy, tel.: 553 661 031–2:
VÁNOCE SE ZVÍŘÁTKY. Od 5. 12.
MÁTE NA ZAHRADĚ TRPASLÍKA? Do 31. 12.
JAK ROSTE DŘEVO? – SVĚT DŘEVA. Do 28. 2.
ROSTLINY BEZ PŮDY – výstava rostlin, které se obvykle vyskytují v dešt-
ných pralesích ve výšce 30–50 m. Do 30. 6. 2010.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR (1958–2008) – k významnému 50. 
výročí založení arboreta v roce 1958. Do 31. 1. 2010.
WOLLEMIA NOBILIS – nejstarší rostlina světa. Celoročně.
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE, Ostrožná 35, Opava, tel.: 553 625 024:
S BEZRUČEM V ADVENTU – slavnostní předání grafických prací studentů 
na motivy básní P. Bezruče ke 100. výročí prvního vydání básnické sbírky 
Slezské písně. Křest unikátního bezručovského tisku, jímž editorka Zdenka 
Pfefferová uzavírá vyjádření svého obdivu veršům P. Bezruče. 14. 12., 17 h.
CARL DITTERS Z DITTERSDORFU – rakouský barokní hudební skladatel, 
velkou část svého života prožil ve Slezsku. Do 15. 1. 2010.
PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY, Hrabyně, tel.: 553 775 091:
VÁNOCE 1944. Jak slavili tyto Vánoce lidé ve Slezsku? 12.–13. 12. 
v 10–16 h., 20. 12. v 10–16 h.
ZMUČENÁ ZEMĚ – díla slezských umělců z období II. sv. války. Do 31. 12.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, 
info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
  5., 6., 13., 20. 12., 3. 1.
  9.00–12.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MINIZOO. 
 15.00–17.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim přinést 

něco na zub. SVČ Husova.
25., 27., 31. 12.  DOPOLEDNÍ MINIZOO.
 9.00–12.00 Přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim přinést 

něco na zub. SVČ Husova.
  5. 12. 16.00 ČERTOVÁNÍ. Zveme všechny andílky a čertíky 

na nadílku do domečku... Info: pí Montagová, 
553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz. SVČ 
Jaselská.

  8. 12.  17.00 VÁNOČKA. Zveme rodiče a rodinné příbuzné, 
kamarády na vánoční přehlídku jednotlivých ZÚ. 
Info: pí Montagová, 553 712 821 nebo esteti-
ka@svcopava.cz. LD SVČ, Husova.

12. 12. 16.00 ROZTANČENÝ DOMEČEK. Tentokrát s rohatými 
čertíky a ostatními pekelníky. Info: pí Montagová, 
553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz. SVČ 
Jaselská.

12. 12.  9.00–16.00 KURZ LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ pro děti a mlá-
dež. Info: p. Kalavský, 606 528 562 nebo husova.
otp@svcopava.cz. Masarykova SZeŠ.

13. 12. 15.00 NA VANOCE DLUHE NOCE. Vánoční koncert 
opavských folklorních souborů a cimbálových 
muzik, host Bejatky ze Štítiny. Předprodej v SVČ 
Opava, Jaselská. Kostel sv. Václava.

18. 12. 16.00 HRY NA PC. Pro všechny „pařany” a zájemce 
o souboj ve hrách na počítači. Info: p. Sedláček, 
553 712 100 nebo technika@svcopava.cz. SVČ 
Jaselská.

21. 12. 16.00–20.30 OPAVSKÝ PŘEBOR V LEZENÍ DĚTÍ A MLÁ-
DEŽE. Info: 602 773 787 nebo lenka.jarnotova@-
centrum.cz. Masarykova SZeŠ.

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
 5. 12. a 6. 12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU. 
 10.00 a 16.00 Tradiční mikulášské nadílky. Předprodej v po-

kladně LD.
10. 12. 19.00 KDYŽ SE RUKA K RUCE VINE... Premiéra, DS 

Siesta. Hysterický pokus o muzikálovou podobu 
známého příběhu.

13. 12. 10.00 a 16.00 POHÁDKY S OBLOHOU. Obnovená premiéra, DS 
Sáček, pro děti od 3 let.

17. 12. 19.00 TOMÁŠ KOČKO – KŘEST NOVÉHO CD. Předpro-
dej Sluna.

18. 12. 19.00 TOMÁŠ KOČKO – KONCERT PRO VÁNOČNÍ 
NÁLADU. Předprodej Sluna.

19. 12. 17.00 a 19.30 PŘEDVÁNOČNÍ ŠTĚKACÍ KABARET. DDS Štěk, 
Štěkáček, Štěkalo a Štěkátko.

20. 12. 10.00 a 16.00 VÁNOČNÍ HRA. Divadlo Oblázek Hradec nad Svi-
tavou, pro děti od 4 let.

27. 12. 16.00 DLOUŠIBY. Divadlo Mimotaurus Praha, pro děti 
od 4 let. 

 19.00 ZATRACENÝ DĚCKO. Divadlo Mimotaurus Praha, 
pro děti od 10 let, mládež a dospělé.

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 618, 
rektorat@slu.cz, www.slu.cz
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (pro předem přihlášené) – aula SU, Na Ryb-
níčku 1
  3. 12. 15.45 ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Přednáší J. 

Heczko. 
10. 12. 15.45 CESTY K ROZUMĚNÍ LITERATUŘE VE 20. STOLETÍ. 

Přednáší J. Heczko. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, www.zusvkopava.cz
10. 12. 16. 30 VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ – 

koncertní sál školy
13. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO SBOROVÉHO STU-

DIA JEŘABINKA – sněmovní sál minoritského kláš-
tera. Koncertem provází J. Kaniová, klavír – J. Loka-
jová, umělecký vedoucí – J. Lokaj. 

14. 12. 18.00 VÁNOČNÍ VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT – účin-
kují: učitelé Z. Machurová (zpěv), V. Boštík (varhany) 
a jejich žáci. Spoluúčinkují: Kytarový soubor, vedoucí L. 
Lebedová, L. Majnušová – klavírní doprovod. Městský 
dům kultury Petra Bezruče.

15. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY – účinkují žáci 
hudebního oddělení. Koncertní sál školy.

16. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT TANEČNÍHO ODDĚLENÍ – 
účinkují žáci tanečního oboru ZUŠ V. Kálika Opava 
a ZUŠ I. Žídka Kravaře. Loutkové divadlo.

18. 12. 17.30 VÁNOČNÍ KONCERT MAŽORETKOVÝCH SKUPIN 
AMA – tělocvična ZŠ Otická 

MUSIC CLUB 13
Krnovská 13, Opava, www.musicclub13.cz
  1. 12. FILMOVÉ ÚTERÝ: THE WALL
  4. 12. REGGAE NIGHT + turnaj ve stolním fotbalu
  5. 12. PSÍ VOJÁCI – koncert
  8. 12. FILMOVÉ ÚTERÝ: SEXMISE
11. 12. HC3, FORTUH FACE – koncert
12. 12.  HOUSE PARTY
15. 12. FILMOVÉ ÚTERÝ: OLOVĚNÁ VESTA
18. 12. AUTOPILOT – koncert
19. 12. RAGGAE PARTY
20. 12. OLDIES LIVE – oldies v podání opavských kapel
22. 12. VÁNOČNÍ JAM OPAVSKÝCH MUZIKANTŮ
23. 12. OLDIES & RETRO MUSIC
25. 12. LEGAL STREAM SHOW
26. 12. ROCK’N’ROLLOVÝ VEČÍREK
27. 12. DRUM’N’NOIZE
STUDENTSKÝ JUKEBOX – každou st v 18 h.

CAFÉ EVŽEN
Lepařova 4, Opava, www.cafe-evzen.cz
  3. 12. POP/JAZZOVÝ KONCERT – B. Martínek, L. Třicátný, ... + akus-

tické překvapení
  8. 12. KŘEST NOVÉ KNIHY EVY TVRDÉ „NENÁPADNÝ PŮVAB SLEZ-

SKA” + projekce filmu režiséra M. Skláře
19. 12. EXPEDICE ALAPUCHA + host. Více info o kapele: www.expedi-

ce-apalucha.com.
28. 12. KULULUS (Opava) + host – M. Slívová trio (Naboo light)
EVŽENOVA TANČÍRNA pro ženy, které už ví – info na www stránkách

EVŽEN
Beethovenova 2, Opava, tel.: 603 803 775, vstupenky na akce na baru
  3. 12. MUFF. Pražská kapela (Marcel Bárta – saxes, Jiří Šimek – elect-

ric guitar, Jakub Zitko – keybords, samples, Jakub Vejnar – bass, 
stics, Roman Vícha – drums). Experimental/acoustic – groove.

  5. 12. JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND. Skupina zpěváka a herce Jana 
Budaře („Nuda v Brně”, „Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště”, 
„Vratné lahve”, „Horem pádem” a další) zahraje svůj osobitý „neo-
čekávaný” koncert.

10. 12. BLANKA ŠRŮMOVÁ. Koncert zpěvačky, spoluautorky hudby 
a textů kytarové skupiny Tichá dohoda, akustický koncert.

19. 12. NABOO BAND. Evženova tančírna živě!
21. 12. TY SYČÁCI. Brněnská hudební skupina kolem Petra Váši. Jeho 

spoluhráči jsou baskytarista Tomáš Fröhlich a kytarista Petr Zava-
dil. Co platilo pro fyzického básníka Petra Vášu, platí i pro kapelu: 
nepřizpůsobuje se žánrům, ale sama si je vytváří.

29. 12.  VILČ A JEHO JAZZOP v plné sestavě
JAZZÍČEK DO OUŠKA – každou st

ČAJOVNA HARMONIE
Krnovská 20, Opava, tel.: 777 137 508, www.cajovnaharmonie.cz
30. 11.–20. 12.  VÝSTAVA AKVARELŮ slovinské malířky Martiny Štirn, 

studentky pražské AVU 
10. 12.  19.00 HORAMI A PAMPOU JIŽNÍ AMERIKY. Vyprávění A. 

Roda doplněné fotografiemi a krátkými videi. 
17. 12. 19.00 KONCERT FOLKOVÉHO DUA Z VALAŠSKÉHO MEZI-

ŘÍČÍ. Jan Hlucháň – kytara, zpěv, Radek Gerla – housle.  

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, holos@holos.cz, 
www.holos.cz

HOLOS CENTRUM
  5.–6. 12.  HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – vliv porodního traumatu 

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

TVOŘIVÁ DÍLNA HOLOS – Wolkerova 1, tel.: 603 284 737, tvorivadil-
na@holos.cz
  3., 10., 17. 12.  „ŠPERKY Z KOMPONENTŮ”, „SMALTOVÁNÍ”, 
 18.00–21.00 „MALBA NA HEDVÁBÍ”, „VÝROBA TRIČEK”.
TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
19. 12.  17.00 VÁNOČNÍ AKADEMIE. Na programu: vystoupení vice-

mistrů Moravy a pro rok 2009 v latino show, taneční 
programy žáků TŠ HOLOS a jejich hostů. KD Na Ryb-
níčku.

ZÁKLADNA VĚTRNÉHO MLÝNA V HLAVNICI U OPAVY
 23. 12. 10.00 STAROSLEZSKÉ VÁNOCE NA MLÝNE. Na programu: 

vánoční setkání přátel a příznivců centra HOLOS, výlet 
na jmelí, oslavný Štědrý večer se starými zvyky a oby-
čeji, zpívání koled.

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
  7. 12.  15.00 VÁNOČNÍ DÍLNY PRO VEŘEJNOST. Vstup zdarma.
10. 12.  10.00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
15. 12. 17.30 PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLUBU ZDRAVÍ. Před-

náška D. Fréharové na téma Pozitivní myšlení. Dopl-
něno ochutnávkou zdravé stravy a recepty (Vánoční 
menu). Měření tlaku, tuku a BMI. 

16. 12.   CESTOPIS PETRY ANTOŠOVÉ – pracovnice humani-
tární organizace Adra o Indii a Srí Lance. 

EUROTOPIA – KLUB MODRÁ KOČKA
Hradecká 16, Opava, tel.: 777 906 198, zuzana.machurova@eurotopia.cz, 
www.opava.eurotopia.cz
  3. 12. 16.00 KOČIČÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
10. 12. 17.00 NEVIDÍM TO TAK ČERNĚ – interkulturní program
DISKUZNÍ KLUB – 3., 17. 12. v 17 h., 7., 14., 21., 28. 12. v 15.15 h., 8., 
22. 12. v 16 h.
VÝTVARNÝ ATELIÉR – 14. 12. (dárek), 22. 12. (vánoční hvězda) v 16 h.

U ANDĚLKY – DUCHOVNÍ CENTRUM OPAVA
Krnovská 7, Opava, p. Starečková, tel.: 776 764 455, www.uandelky.txt.cz, 
andelskestudio.opava@seznam.cz, rezervace telefonicky nebo e-mailem
  1. 12. 17.00 VÝKLAD KARET – seminář
  8. 12.  17.00 PŘIVTĚLENÉ DUŠE – seminář zaměřený na čištění od 

negativních energií
15. 12. 17.00 MEDITATERAPIE – bohyně moudrosti a odvahy – 

seminář zaměřený na práci s energiemi a meditacemi

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Liptovská 21, Opava 6, tel./fax: 553 734 109, spsr-op@volny.cz
  2. 12.  SOUTĚŽ V SUDOKU – Klubovna SZdP, Liptovská 21
  4. 12. 16.00 MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK – ZD Kylešovice
  8. 12.  8.30 SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH – Kolofíkovo nábř.
10.–12. 12.  VÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
 10.00–16.00 – Klubovna SZdP, Liptovská 21

BABY CLUB KAČKA
Jateční 7, Opava, tel.: 553 654 073, www.infobabyclub.cz
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ 
A PLAVÁNÍ – zápis na lednové cvičení, plavání a přednášky: 15. 12. 
v 16.30 h. Gravidjóga, 16. 12. v 16.30 h. cvičení, v 17.30 h. Gravidjóga, 
v 18.30 h. přednášky. Nutná rezervace: 605 962 095. Zápis na lednové 
plavání od 14. 12. Po, Út, St, Čt, Pá. Vanové plavání. Nutná rezervace: 
723 391 163. Laktační liga – každé Út (nově na Jateční 7), 8. 12. v 10 h. 
Mikroškolka.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163, 737 291 128
  5. 12. a 6. 12.  ČERTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM 
 15.00–18.00 – nutná rezervace předem
16.–22. 12.  9.00–18.00 VÁNOČNÍ POSEZENÍ S CUKROVÍM
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU, 15–18 h. 
  1. 12. 16.00 TŘI MEDVĚDI
  8. 12. 16.00 SMOLÍČEK
15. 12. 16.00 KOUZELNÝ ZVONEČEK
Zápis na lednové cvičení, plavání: 7. 12. od 9–16 h., vanové plavání: 
od 7. 12. (Po, Út, St, Čt, Pá), orientální břišní tance pro maminky a děti: 
9. 12. v 16 h.

KURZY
OPERAČNÍ SYSTÉM LINUX – zahájení pravidelných seminářů (každý 
měsíc) je 2. 12. v 15.30 h. Vstup je volný, info: www.liberix.cz. SPŠ sta-
vební, Mírová 3.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL, tel.: 603 527 133, mirek.spa-
cil@post.cz. Škola pořádá od ledna 2010 nové kurzy tance pro mládež i do-
spělé (začátečníci, pokročilí), výuka v novém opavském Obecním domě, 
Ostrožná ulice.
PLETENÍ Z PEDIGU – kurz pro pokročilé, upletete si rybu o velikosti cca 
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30 cm. Info: 553 615 703, Papírnictví U Zavřené brány, Masarykova 36. 14. 
12. od 15 do 18 h.
VÝROBKOVÁ VÁNOČNÍ SOBOTA – dárky všeho druhu. Pro členy OZDM 
a přátele SEV Areky ZO ČSOP. 12. 12. v 8.30–17 h.
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ – se základy aromaterapie pro děti 0–6 
let. Začátek 1. 12. v 9 h., Asociace fyzioregenerace, Olomoucká 2. Přihlášky 
na tel.: 737 291 128, Z. Kohoutová, www.radostzdoteku.cz.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, Opava, tel.: 775 673 376, 
info@abeceda.org, www.abeceda.org. Nově překlady a tlumočení, soudní 
překlady. Jazykové kurzy metodou zrychleného učení, odpolední veřejnostní 
kurzy, kurzy angličtiny pro děti od 3 let, mladší a starší školáky, náctileté, 
kurzy pro firmy dle individuálních požadavků.
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 rezervace 
předem. Info: 732 257 634, p. Šenková.
PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ. Kurz bude zamě-
řen na přípravu ke zkoušce z obecných studijních předpokladů. 32 vyučo-
vacích hodin (16 h matematiky, 16 h jazyka českého) V závěru test. Info: 
www.mgo.opava.cz, vitek.dan@seznam.cz, 733 166 955. Mendelovo gym-
názium. Od 5. 1.

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

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

  3. 12. 18.00 MEDITACE ODEVZDÁNÍ. Společné naladění v medi-
taci, kdy můžeme postupně odevzdat jednotlivé udá-
losti, které jsme v roce 2009 zažili. Prostory Asociace 
fyzioregenerace, Olomoucká 2, 1. patro. Rezervace: 
737 473 226, P.Majewska@seznam.cz. Pořádá klub 
Vědomí Srdce o.p.s.

  3. 12. 19.00 NADPŘIROZENÁ LÁSKA A UZDRAVENÍ. Přednáška 
pro všechny, kteří chtějí prožít něco víc... Knihovna 
P. Bezruče, Nádražní okruh 27. Pořádá křesťanské Cen-
trum Cesarea, tel.: 777 821 514, cesarea@cesarea.cz.

  7. 12. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU DLE UČENÍ BRUNA 
21. 12. 17.45 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.

  9. 12. 18.00 PROČ SI NEDÁVAT NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? 
Jak prožít rok 2010 v hojnosti a ve zdraví? Přednáší 
Gřeškovi. Pořádá Eduway – vzdělávací centrum. Info 
a rezervace: 731 653 467. Salónek v objektu u Ga-
vendů, Kasárenská 10. 

10. 12. 18.00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Spo-
lečné přivítání vánočních svátků, zpívání koled, ochut-
návka cukroví, možnost si vyrobit přání nebo ozdobu 
na stromeček. Prostory Asociace fyzioregenerace, Olo-
moucká 2, 1. patro. Rezervace: 737 473 226, P.Ma-
jewska@seznam.cz.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  1. 12.  VÁNOČNÍ DÍLNY, ZŠ Mařádkova 15, školní družina. 
 16.00–18.00 Děti si mohou vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit per-

níčky. 
  1. 12. 20.00 T-4. Koncert. Vystoupí: R. Dragoun, V. G. Kulhánek, S. 

K. Kubeš, M. Kopřiva. Vinárna U Přemka.
  2. 12. 19.00 SPIRITUÁL KVINTET – koncert. Kino Mír.
  4. 12. 18.00 MIKULÁŠSKÝ BÁL. Pro veřejnost s oceněním opav-

ských dobrovolníků. Pod záštitou SMO. Hala Elim, Rol-
nická 21A. Vstupenky v předprodeji v DC Elim. 

  4. 12. 18.00 4. BENEFIČNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV 
OPAVA. Vystoupí folkový písničkář Slávek Janoušek 
s Lubošem Vondrákem. Předprodej ve Sluně a SD. Slez-
ské divadlo.

  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.

  5.–6. 12.   Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET NÁM. Vánoční výstava. 
 9.00–17.00 Mateřská škola křesťanská, Mnišská ul.
  6. 12. 15.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA. Zpívá O. Procházková 

(sólistka Slezského divadla), varhany F. Šmíd. Pořádá F. 
Art Agentur. Na programu: Mozart, Schubert, Gounoda, 
Kahna, Rosewiga a další. Konkatedrála P. Marie.

  6. 12. 18.00 DNES HRAJEME CYRANA – divadlo. Kino Mír.
  8. 12.  9.00–16.00 PŘEDVÁNOČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ŽIVÝ 

BETLÉM, ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova 13 + Mírová 35. 
Výuka ve třídách, prohlídka školy, živý betlém na školní 
zahradě na ulici Mírové. Info: www.zstgm.opava.cz.

  8. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT PS KŘÍŽKOVSKÝ. Jako host 
vystoupí Smíšený pěvecký sbor města Vrbna pod Pra-
dědem. Kostel sv. Václava.

  8. 12. 18.00 CHARITATIVNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
BAROKNÍ HUDBY. Celý výtěžek bude věnován na 
dobročinné účely, předprodej Sluna. Pořádá Lions club 
international v Opavě. Minoritský klášter.

11. 12.  19.00 VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ SLEZ-
SKÝCH UČITELEK. Sál minoritského kláštera.

12. 12. 19.00 SEXMISE – divadlo. Kino Mír.
12. 12. 14.30 VALAŠKA. Vánoční koncert dechovky. Kino Mír. Pořádá 

Ag. MAZEL – Mirek Masařik.
13. 12. 17.00 HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU. Pořádá Um. ag. K. 

Kostery. Kino Mír. 
14. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT PS KŘÍŽKOVSKÝ. Marianum.
15. 12. 19.00 HELENA VONDRÁČKOVÁ – koncert. Hala Opava.
15. 12.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ Otická 18. Tradiční 

vánoční výstava, cimbálová muzika, kavárna, divadelní 
představení žáků a ukázky žákovských prací. Od 10 h 
do výuky, od 16 h odpolední a podvečerní akce.

16. 12. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ Boženy Němcové 2. 
Spojeno s vánočními dílnami a besídkou.

17. 12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE. 
Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie. 

22. 12. 15.30 GALAKONCERT CHÓRU URALSKÝCH KOZÁKŮ. 
Anrej Soluch, zakladatel a dirigent 24-72. Tradiční chór 
v mladistvé formaci a s novým programem na cestě 
po evropském turné: „Vzpomínky na staré Rusko... 
hudební cesta v posledním století”. Kostel sv. Vác-
lava. Předprodej: Městské inf. centrum Opava, Horní 
nám. 67, Ticketstream.

27. 12.  15.00 VÁNOČNÍ KONCERT. Účinkují: Chlapecký sbor ZŠ 
Stěbořice, Chrámový sbor Opava, Pěvecký sbor Stěbo-
řice. Spoluúčinkují: orchestr, sólisté opery Slezského 
divadla a ostravské opery. Vánoční písně, české a mo-
ravské koledy, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 
– Hej, mistře. Pořádá Um. ag. K. Kostery. Kostel sv. 
Ducha. 

RAKETA BOWLING
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketabowling.cz, 
www.raketabowling.cz
20. 12. 11.30 VÁNOČNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ jednotlivců, kde 

i 9 = STRIKE
31. 12. 17.00 SILVESTROVSKÁ SHOW– hudební skupina Bolero, 

taneční vystoupení skupiny Kapuera, bowling, kulečník.

OKRESNÍ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Englišova 82, Opava, tel.: 604 938 505, jana.gellnerova@seznam.cz.
  2. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALE dívek SŠ – OA
  3. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALE dívek 8.–9. tříd ZŠ 

– ZŠ Englišova
  9. 12.  8.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALE chlapců 8.–9. tříd 

ZŠ – ZŠ Otická
10. 12.  8.30 KRAJSKÉ FINÁLE VE VOLEJBALE chlapců SŠ – ZŠ E. 

Beneše
14. 12. 12.00 OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALE chlapců SŠ – ZŠ 

Otická
15. 12.  9.00 VÁNOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM mladší dívky 

a hoši – ZŠ Kylešovice
16. 12.  9.00 VÁNOČNÍ LAŤKA VE SKOKU VYSOKÉM starší dívky 

a hoši – ZŠ Kylešovice

SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ
Na Rybníčku 56, Opava, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz
  5. 12.  8.30–10.30 ČERTOVSKÁ ZUMBA PARTY s Věrou 
  5. 12.  8.30–10.00 MIKULÁŠ V PERFEKTU – prodloužená lekce 

SPINNING
  5. 12. 14.00–16.00 SEMINÁŘ FLIRT DANCE (tanec u židle)
 16.30–18.30 SEMINÁŘ POLE DANCE (tanec u tyče)
  6. 12. 10.00–12.00 SEMINÁŘ POLE DANCE
  6. 12.  8.30–11.30 OSLAVTE S NÁMI 5 LET S BOSU – cardio-pila-

tes-yoga
13. 12.  9.00–17.00 ŠKOLENÍ BOSU CORE – D. Muller (FACE CZECH)
19. 12.  8.30–10.00 VÁNOČNÍ TRIO – spinning – H.E.A.T. program – 

bosu
24. 12.  8.30–9.30 VÁNOČNÍ ZUMBA PARTY s Věrou
31. 12.  8.30–9.30 SILVESTROVSKÁ ZUMBA PARTY V HAVAJ-

SKÉM STYLU
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY – přihlášky od prosince, zahájení 12. 1. Út: 
17.30–18.25 h.

SPORTOVNÍ AKCE
VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA s nácvikem sjezdového lyžování a snowboar-
dingu pro děti od 5 do 18 let, pro dospělé. Pořádá SK Valdi a SK ZŠ Region, 
přihlášky: m.valecek@seznam.cz, kornas@quick.cz, tel.: 732 236 878 
a 604 283 101, www.skregion.ic.cz. 9. 1.–6. 2. 2010.
OLYMP INN, sportovně-relaxační centrum, Opava-Kylešovice, 17. listopadu 
2, www.olympinn.cz. Bosu (Po: 17.30–18.25, 19.30–20.25 h.), Bodystyling 
(Po: 18.30–19.25 h., St: 17.30–18.25 h.), Power jóga (Út: 16.30–17.25 h., 
St, Čt: 18.30–19.25 h.), Chi-tonning (Út: 17.30–18.25 h.), Fat burner (Út, 
Ne: 18.30–19.25 h., Čt: 17.30–18.25 h.), Power cardio (St: 19.30–20.25 
h.), Gravidjóga (Pá: 17–18 h.), Břišní tance (Ne: 18.30–19.25 h.), Junior 
aerobic (St: 15.30–16.25 h.), Dance aerobic (St: 16.30–17.25 h.).
DRAPS SPORT CENTRUM A SPORT BAR OPAVA, Provaznická 5 (areál 
bývalé Opavie), tel.: 776 522 883, sportcentrum@draps.cz. 3x squash, 2x 
badminton, stolní tenis, bar pro cca 50 osob. Otevřeno denně 8–24 h.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamova-
telé akcí.
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Pomůcka:
taka
utro

Kód
slovenské
koruny

1. DÍL
TAJENKY

Odvetný
sek

(v šermu)
Koryto Rok stará

slepice

Zn. našich
kosmetic. 
výrobků

Cizí polní
míra

(sloven.)
Cikán Nádobka

na víno
Zimní

dvojboj
Slovensky
„klubo” Vření

Moravské
město

(na řece
Svitavě)

Pozvolna

Opak
roznožky Afroasiat Spěch

Forma
k odlévání

Obchodní
příručí Pole ležící

lademDruh
výšivky

Zloděj

Stupně
rychlosti

Plochý
ingot

Cizokrajná
rostlina

Český ma-
líř (Václav)

Dlužník
(z latiny)

Rusky
„jitro”

MPZ
Maroka

Násep Opuchati Nevrhnout

Pytel
Zn. kalorie Španělská

polévka
Nakladatel. 

odborné 
literatury

Kouřiti Samočinný
vypínač Lámat

Chem. zn.
americia

2. DÍL
TAJENKY

Jarní
bylina

Boxérský
štít pro

každou ruku

Pozdrav
(z franc.)

Hydroxid sodný 
(chem. vz.)

Minulý rok Cizokrajný
dravý ptákJemenský

přístav Sarmat

Verdiho
opera Malá osa Přírodní

pryskyřice
Býv. zkr.

soused. st.
Himálajská 

horská skupina
Řím. čísly

1051

Surovec
Nepravé

zlato
(zastar.)

Vzor

Citoslovce
tišení

Den pra-
covního
klidu

Evropský
jazyk

Zběhlost Konat Předpověď

Vážení čtenáři, blíží se vánoční čas a s ním i naše 
poslední letošní křížovka a sudoku. V tajence kří-
žovky naleznete dokončení anekdoty s vánoční pra-
nostikou a v sudoku osobnost Opavska. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří nám zašlou správné znění tajenky 
křížovky, od nás získají vánoční tašku s propagačními 
předměty statutárního města Opavy. Správné znění 
tajenky křížovky můžete zasílat do 15. prosince, a to 
buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: 
hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete odevzdat 
i na podatelně magistrátu.

Anekdota s vánoční pranostikou: Děti zvědavé na 
vánoční dárky žadoní už zkraje prosince, aby jim někdo 
doma alespoň trochu nastínil, co mohou očekávat na 
Štědrý den. Když už jsou moc dotěrné, vloží se do toho 
vtipálek děda, meteorolog ve výslužbě: „Tak já vám to 
teda, děti, řeknu: „…(dokončení v tajence křížovky).”

Text k sudoku s tajenkou: Málokdo dnes už ví, že nej-
starší známý opavský spisovatel byl… (tajenka), autor 
tzv. Římské kroniky. Není známo přesné datum jeho 
narození, ale letos je tomu 730 let, kdy v Opavě zemřel.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňujeme 
čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsaho-
val číslice 1 až 9. Jedenácti písmennou tajenku na podbar-
vených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1, 2,… 9 dosa-
díme písmena: A, V, P, S, M., E, I, O, N. Tajenku čteme 
po řádcích. Nezapomeňte na tečku za písmenem M.

Správné znění tajenky listopadové křížovky zní: Listo-
padový sníh uléhá v noci, flamendr až k ránu. Publikaci 
Slavné vily Moravskoslezského kraje si v redakci Hlásky 
mohou vyzvednout tito výherci: H. Souček, Opava 1; 
Blanka Dalerová, Otice; Jiřina Burianová, Opava. Řešení 
sudoku s tajenkou je: 642 5438271= JAN BARÁNEK.

7 3 4 5

8 5 1 2 4

4 7

4 2

3 4 6 5

2 5 1 8

9 2

2 7 8 9 6

5 6 2 7

Křížovka, sudoku

ZÁBAVA
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široký výběr doplňků

www.nejcinabytek.cz

•  kusové koberce
• povlečení
• obrazy
• lampy
• lustry
• vázy
• atd…

polštáře   45 × 45 cm lampyobrazy 3 ks 60 × 60 cm

2.300,–
2.890,–

Heyday, třídílný set

Flower Spring, třídílný set

Stupid Head, třídílný set

Black Lines, třídílný set

2.300,–
2.890,–

2.060,–
2.580,–

2.300,–
2.890,–

WHITE STONES
stolní lampa
1.950,-
1.560,–

CAPPUCINO STONES 
stolní lampa
1.490,-
1.190,–

LOPP 
stolní lampa
1.290,-
1.030,–

naše nabídka

CUSHION 10
tištěný vzor
449,–
360,–

CUSHION 15
semišový vzor
449,–
360,–

CUSHION 20
sametový vzor
349,–
280,–

inzerce

SC
 8

11
70

/9

Novým trenérem opavské-
ho fotbalového klubu SFC 

Opava je od posledního listo-
padového dne Jaroslav Horák.

Dvanáctá příčka v tabulce a střelecká 
mizérie znamenaly po podzimu odvo-
lání hlavního trenéra Radka Látala. 
Z více než dvou desítek kandidátů na 
uvolněné místo nakonec předsednic-
tvo SFC vybralo Jaroslava Horáka. 
Kouče, který sedm let působil v ost-
ravském Baníku, vedl českou repre-
zentační devatenáctku (jde o gene-
raci, která pak hrála finále na MS 
dvacetiletých) a působil u reprezen-
tace i klubových týmů v Kuvajtu či 
pod Milanem Máčalou v reprezentaci 
Ománu. Naposledy trénoval v Dubaji 
jeden z předních klubů Al Wasl (tré-
noval zde kdysi i Ivan Hašek) a skon-
čil s ním na pátém až šestém místě.

„Nový trenér přichází s cílem 
pozvednout mužstvo do horní polo-
viny tabulky. Ihned po zvolení pře-
bral tým a zahájil zimní přípravu,” 
uvedl předseda představenstva SFC 

Marek Veselý. „Musíme mužstvo 
dostat do klidu. Z prvních pěti jarních 
utkání nás čekají čtyři venku,” připo-
míná hlavní kouč Horák. A jaké fak-
tory rozhodly, že právě on by měl 

vést Slezany do druhé části sezony? 
„Jeho výsledky práce s mládeží, které 
jsou právě pro opavský klub klíčové, 
a také rozsáhlé mezinárodní zkuše-
nosti,” vysvětluje předseda.

Milanu Halaškovi 
se v první části se-
zony v útoku příliš 
nedařilo. Fanoušci 
si jistě přejí, aby 
se pod novým 
koučem stal opět 
postrachem všech 
druholigových 
obran.

Foto: Jan Šindler

Radka Látala nahradí v SFC Jaroslav Horák

Opavské setkání českých 
reprezentantů. Sportovní 
komise Rady statutárního města 
Opavy organizuje setkání čes-
koslovenských a českých repre-
zentantů, kteří začínali se svou 
sportovní činnosti v opavských 
klubech či oddílech. Mezi tyto 
osobnosti patří např. David 
Moravec, Lucie Zedková, Milan 
Švagr, Petr Czudek, Jaroslav Sta-

něk a další. Setkání se uskuteční 
17. 12. v Městském domě kul-
tury Petra Bezruče v 18 hodin.
Opavské vánočky. Statutární 
město Opava připravuje ke konci 
kalendářního roku sportovní akce 
pro žáky a žákyně opavských 
základních škol s názvem „Opav-
ské vánočky”. Jedná se o sé-
rii sportovních turnajů ve vybra-
ných sportovních disciplínách, 

do kterých se přihlašují všechny 
opavské základní školy. Opavské 
vánočky také přináší dárky všem 
opavským dětem, a to v podobě 
bezplatného vstupu do měst-
ského bazénu a na zimní stadion. 
Volný přístup bude možný v kon-
krétních termínech, které najdete 
v průběhu měsíce na plakátech 
a na webových stránkách města 
Opavy (www.opava.cz).
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