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a Horním náměstí bude do konce listopadu k vidění panelová výstava
tava s názvem Opava ´89, kterou připravili
vili autoři
Jan Dlugoš a František Švábenický.. Fotografie na ní zobrazují život v Opavě
vě
před, během a po listopadu 1989.

co o tom soudí ...

Lepší nic, než toto něco
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ěkteré věci se prostě nepovedou. V konečném důsledku je
jedno, zda prvotní úmysl byl ten nejlepší z možných. Některé nepovedené věci navíc nejsou ve své podstatě ani pravdivé,
ačkoliv se tak mohou velmi intenzivně tvářit. Takovou nepovedenou a nepravdivou věcí je aktuálně venkovní výstava připomínající listopadové události z roku 1989, kterou dnes můžeme vidět na opavském Horním náměstí.
Autoři se rozhodli připomenout tehdejší dobu a události pouze
formou obrazů s krátkými, nic nevysvětlujícími popisky. Pár fotografií skutečně zobrazující ony dny je zde uvedeno v sousedství
fotografií majících představit kontext daného roku, kontext konce období vlády reálného socialismu v Opavě. Na těchto snímcích
je zobrazen šťastný život v socialistickém režimu – výstavba bytů
a dalších prospěšných budov, šťastní občané na Prvního máje a
při jiných akcích. Takové zobrazení pozadí následných revolučních změn je vskutku velmi originální, ale hlavně zcela nepravdivé. Na dalších fotografiích jsou pak zobrazeni tehdejší komunističtí papaláši při diskuzích v divadle, což bez vysvětlení pro ty,
kteří se oněch akcí sami nezúčastnili, může vyvolávat dojem, že
to oni byli motorem, který nás v těch dnech převáděl z totalitního světa do světa svobodné společnosti.
Celá výstava je tak buď hloupým nevkusem, nebo, což by bylo
ještě horší, záměrnou manipulací. V každém případě však vyvolává při prohlížení pocity studu, jako když jste svědkem něčeho
velmi nepatřičného, co nutí každého, komu není všechno jedno,
nahlas říci: Tak to jste tedy přehnali!
Aleš Bartusek, bývalý aktivista Česko-polské Solidarity

krátce

Charita pořádá bazárek oblečení
Burzu dětského oblečení uspořádá pro velký
úspěch letos již podruhé Charita Opava. Maminky mohou pro své ratolesti levně nakoupit, nebo také k prodeji nabídnout všemožné dětské zboží ve středu 16. října. Akce
se koná od 8.30 do 12 hodin v prostorách pastoračního střediska v prvním poschodí minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě.
Burzu dětského oblečení pořádalo před lety pravidelně středisko Charity Opava Neškola, po jeho zániku ale skončily i mezi
maminkami velmi oblíbené bazárky. Letos v březnu se Charita rozhodla uspořádat jednorázovou burzu dětského oblečení v
rámci celoročního připomínání kulatého výročí svého vzniku.
„Pro velký zájem jsme se rozhodli ji ještě jednou zopakovat,“ říká
bývalá vedoucí NEŠKOLY Svatava Bláhová. Hlídání dětí bude v
době konání bazárku zajištěno v herně, zároveň bude možné odložit si kočárek na hlídané místo v chodbě v přízemí. Vstup je
opět zdarma.
(im)
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Dobrovolníci budou prodávat pastelky
Jubilejní dvacátý ročník celorepublikové sbírky
Bílá pastelka se uskuteční už ve středu 16. října.
Dobrovolníci budou procházet také ulicemi Opavy.
Sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Pořádá ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky spolu se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry. Jejich zástupci v
bílých tričkách za symbolický příspěvek každému kolemjdoucímu dají bílou pastelku. Darovat peníze může každý rovněž bezhotovostně přes QR kód na pokladničce. Vybrané finance pomohou například při výcviku vodících psů, při sociálněprávním
poradenství pro nevidomé, ve výuce práce s náročnými kompenzačními pomůckami, ve vydávání časopisů v Braillově písmu či
zvukové podobě a v dalších speciálních službách pro zrakově postižené.
(dat)
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Vyšší odborné vzdělávání
Absolvent získá titul DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA DiS.
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Havlová ocenila zpěvačku
Studentka získala stotisícové stipendium
Osmnáctiletá
studentka Církevní konzervatoře Kateřina
Straková v minulých dnech
obdržela prestižní ocenění
Mladý hudební talent roku
2019. Cenu jí osobně předala
Dagmar Havlová. Umělkyně
mimo to získala i stipendium
ve výši 141 tisíc korun.
Kateřina Straková studuje třetí ročník Církevní konzervatoře Německého řádu v
Opavě. „Mým hlavním oborem je sólový zpěv. V květnu
tohoto roku jsem se rozhodla přihlásit do výběrového řízení o stipendium pro studenty hudebních oborů, které
vyhlásila Nadace Dagmar a
Václava Havlových VIZE 97,“
popisuje studentka. Do výběrového řízení se kromě ní při-
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hlásilo dalších šest žadatelů.
Stipendium nakonec získali tři mladí umělci včetně Kateřiny Strakové. „Později mi k
mé veliké radosti bylo oznámeno, že jsem byla vybrána,“ neskrývá nadšení talentovaná zpěvačka, která byla
pozvána na osobní schůzku
s Dagmar Havlovou do sídla
nadace. Tam jí manželka zesnulého prezidenta předala
prestižní cenu Mladý hudební
talent roku 2019. Nadějná hudebnice navíc získala finanční
odměnu ve výši 141 tisíc korun. „Díky tomuto ocenění a
stipendiu mohu dále rozvíjet
svůj hudební talent a zároveň
se mi otevírají dveře ke spolupráci s nadací, dalšími umělci
a paní Havlovou,“ dodává Kateřina Straková.
(tep)

Kateřina Straková převzala prestižní cenu z rukou
Dagmar Havlové.
Foto: Alan Pajer

Opavané vybírali problémy města
Opravy, výstavby i dopravní situace. Problémy, které pojmenovali lidé na Fóru Zdravého
města v Opavě, zasahují do mnoha oblastí. Nyní bude veřejnost hlasovat, kterými se mají politici zabývat prioritně.
Ve středu se debatovalo jako vždy u
osmi tematicky rozdělených kulatých
stolů. Garanti jednotlivých témat zaznamenali 16 hlavních podnětů, které vyplynuly z diskuzí s návštěvníky. Brzy bude
na webu města a v listopadové Hlásce
zveřejněna anketa, z níž vyplyne, které z
podnětů považují Opavané za nejdůležitější. „Lidé budou moci dát své hlasy dle
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vlastního uvážení dvěma podle nich nejzávažnějším problémům ve městě. Chceme si ověřit, že i ti, kteří na veřejném
fóru nebyli, považují vybrané problémy za důležité,“ popisuje koordinátorka
projektu Zdravé město Veronika Bittová. A jaké problémy byly zatím vybrány?
Například instalace košů na tříděný odpad v Městských sadech a centru města či kontrola pejskařů na veřejných prostranstvích a dětských hřištích. Dále se
hovoří o mechanizované výsadbě cibulovin do travnatých ploch nebo opravách
Divadelního klubu a Loutkového divadla. Probírán je také prodej fotbalu, re-

vitalizace arkád ve Dvořákových sadech
pro kulturní dění anebo řešení náplavky
u řeky Opavy. Ve výběru je rovněž vybudování krytého amfiteátru za Slezankou,
kam by se přesunuly kulturní akce a trhy,
výstavba sdílených kanceláří pro začínající podnikatele, nové autobusové nádraží či vytvoření workoutového hřiště na
Komendě. V neposlední řadě se jedná
o vyčlenění dvou větších bytů pro matky se třemi a více dětmi na maximálně
1 - 2 roky s terénní službou, zákaz vjezdu
kamionů na ulici Vrchní a zřízení veřejných toalet pro tělesně postižené.
(dat)

Přednáška o klimatu a jeho přesahu
Tématem druhé
přednášky, která spadá do cyklu Moderní výzvy lidstva, jehož organizátory
jsou zástupci Mendelova gymnázia a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě,
je klima a jeho přesah. V úterý
22. října budou veřejnosti
přednášet na téma klimatu český meteorolog a vysokoškolský
pedagog Michal Žák a také redaktor zpravodajského webu
ČT24 Daniel Tichý.
Přednáška se uskuteční ve
14.15 hodin v aule Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v
Opavě. „Budeme se věnovat nanejvýš aktuálnímu tématu, přednáška má název Klima a jeho
přesah,“ říká ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková a pokračuje: „Změna klimatu je jednou z největších výzev,
před kterou lidstvo v současnosti
stojí. Dopady klimatické změny
zasahují do mnoha oblastí lidského života, ale i života dalších
živočišných a rostlinných dru-
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Daniel Tichý (vlevo) a Michal Žák dělají osvětu
o klimatu na pravidelných besedách. Navštívili i
Mendelovo gymnázium.
Foto: archiv MGO
hů na naší planetě. Tyto dopady způsobu života. Neobejde se to
jsou sice často negativní, na dru- ale beze změny myšlení a částečhé straně lze ale změnu klima- ně i návyků obyvatel Země.“
Na přednášku proto přijatu chápat i jako příležitost k čistšímu a zdravějšímu prostředí i li pozvání Michal Žák a Dani-

el Tichý, kteří se tomuto tématu podrobně věnují. Meteorolog
a pedagog Michal Žák od roku
2005 moderuje v České televizi
pořad Předpověď počasí. Spolu
s Danielem Tichým je tvůrcem
čtyřdílného dokumentárního
cyklu Klima mění Česko, který pojednává o vztahu České republiky vůči hrozbám globálního oteplování. Daniel Tichý se v
posledních letech zaměřuje na
komunikaci tématu klimatické
změny, články na toto téma pravidelně publikuje na zpravodajském webu ČT24. Je autorem a
režisérem čtyřdílné televizní série „Klima mění Česko“. Ve spolupráci s neziskovou organizací
CI2 je hlavním koordinátorem
osvětového projektu „Klima se
mění: od informací k akci“, který
se věnuje osvětové činností v oblasti ochrany klimatu a zvyšování povědomí veřejnosti o vhodných klimatických opatřeních.
Další informace jsou dostupné
na webu www.modernivyzvy.cz.
(red)

anketa: Nechali jste si při výběru povolání poradit? Jste v práci spokojení?

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, p. o. vyhlašuje další kolo přijímacího řízení:
 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu
 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky
Přihlášky k dennímu / kombinovanému vzdělávání pro
školní rok 2019/2020 zasílejte do 25. 10. 2019 na adresu:

SŠHS a VOŠ, Opava, p. o.
Tyršova 34, 746 01 Opava
více informací na tel. č.: +420 553 613 315

www.sshsopava.cz

Zuzana Kubištíková,
37 let,
nezaměstnaná,
Štěpánkovice
Vždycky jsem se rozhodovala sama. Jako nezaměstnaná jsem spokojená, ale práci bych chtěla.

Věra Kohlová,
26 let, prodavačka,
Opava
Zatím nedělám, co bych
si přála. Postupem času
se k tomu ovšem dopracuju.

Marek Návrat,
30 let, odpovědný
pracovník, Opava
Kdybych měnil práci, určitě bych si nechal poradit. Záleží však, jestli by
mě to nějak ovlivnilo.

Karel Weiss,
31 let, farmaceutický
operátor, Opava
Nechal jsem si poradit.
Spokojený jsem, ale každá práce má své pro a
proti.

Jitka Tománková,
25 let, servírka,
Opava
Vždycky jsem chtěla dělat barmanku nebo piercerku. Zatím dělám servírku a to je podobné.

