OPAVSKO SE BAVÍ
vaříme s týdeníkem
Ingredience: 4 lžíce olivového oleje, 1 lžíce chia semínek,
4 porce rýže, 1 svazek jarní cibulky s natí, 4 barevné papriky, 400 g marinovaného tofu, bylinková sůl, kari koření, oregano
Postup: Středně velké různě barevné papriky očistíme a nakrájíme na kostičky. Cibulky očistíme a i s natí je nakrájíme
na kolečka. Marinované tofu nakrájíme na menší kostky. V
pánvi rozehřejeme olivový olej, vsypeme cibulku a téměř dozlatova osmahneme. Vsypeme papriku, orestujeme a zasypeme bylinkovou solí. V tuto chvíli přidáme tofu a znovu pár
minut restujeme. Směs ochutíme oreganem, zasypeme asi
lžičkou kari a přidáme chia semínka. Vše dobře promícháme
a znovu asi 2 minuty restujeme. Celá tepelná příprava trvá 10
- 15 minut. Rýži uvaříme podle návodu, scedíme a rozdělíme
na talíře. Doplníme tofu se zeleninou na kari a ihned podáváme.
Přejeme dobrou chuť.
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Unikátní vojenské muzeum
v Chuchelné se rozšiřuje
Vystaví artefakty sovětské odstřelovačky

Fota: Muzeum Chuchelná

Tofu se zeleninou
a rýží

úterý
3. listopadu 2020

horoskop Prajzaka
KOZOROH 22. prosince - 20. ledna
Potkače přitažlivy protějšek a vašnivě se spolem
zdezynfikuječe.
VODNÁŘ 21. ledna - 20. února
Chlopi, nělijče mi ten remdesivir z oken!

CHUCHELNÁ

RYBY 21. února - 20. března
Ešče furt se mysliče, že karantena je pro kretena?
BERAN 21. března - 20. dubna
Pozur: host do domu, rouška na hubu!
BÝK 21. dubna - 20. května
Tak se navaliče, že Vas ani vlastni epidemiolog něpozna.
BLÍŽENCI 21. května - 21. června
Ešče dalšich čtrnact dni budu zavřene knajpy, a mače
našporovane na nove auto.
RAK 22. června - 22. července
Možeče byč radi, že se ludě němožu potkavač, bo
byšče s koronavirm chyčili ešče aji trypla.
LEV 23. července - 23. srpna
Zjiščiče, že všecke vtipy o koroně byly pravdum.
PANNA 24. srpna - 22. září
Přy vytěru z nosa se Vam tam špilka zapichně až do
mozka.
VÁHY 23. září - 23. říjen
Nězapomniče: rouška – pul zdravi!
ŠTÍR 24. října - 22. listopadu
Nězapomniče se každě rano vykloktač remdesivirem.
STŘELEC 23. listopadu - 21. prosince
Čekaju Vas krasne dva tydně – tchyňa budže v nařizene karanteně.

počasí v regionu
úterý

15/9
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
pondělí:

středa

5/4

Pranostika:

Když krtek
v listopadu ryje,
budou na vánoce
létat komáři.

zataženo, déšť
zataženo
slunečno
slunečno
oblačno

Muzeum evokuje druhou světovou válku.

5/4 oC
5/4 oC
9/3 oC
9/2 oC
9/6 oC
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Ojedinělou
sbírku originálních vyznamenání a osobních věcí ženy,
která se zařadila mezi nejlepší odstřelovače v historii
válek, má zapůjčenou chuchelenské muzeum. Spolu
s dalšími novými exponáty
sem byla zařazena po rekonstrukci muzea. To získalo
nový rozměr i díky multimediální a světelné technice.
Člověk tak může například v
protiletadlovém krytu slyšet
dopad letecké pumy.
Muzeum Chuchelná, které
se zaměřuje na druhou světovou válku, prošlo rekonstrukcí, během které bylo rozšířeno. „Využili jsme k tomu

skladové prostory a udělali
jsme drobné stavební úpravy,
abychom docílili průchodu
mezi expozicemi,“ říká zástupce ředitele muzea Marek
Hnilka. Díky tomu je možné sledovat jednotlivé části
výstavy v takovém sledu, jek
na sebe události, které prezentují, časově navazovaly.
Výstava začíná rokem 1938
a končí závěrečnými boji na
jaře 1945. Muzeum bylo po
rekonstrukci otevřeno, brzy
ale muselo zavřít kvůli pandemii. Nyní je navíc ohrožena i halloweenská akce, která
je naplánována na sobotu 7.
listopadu. Strašidelná noc ve
válečném muzeu sklidila velký úspěch už loni, a letos se

Ředitel muzea Kamil Himler.
tak zařadila k velmi očekávaným akcím.
V muzeu byla nově instalována multimediální a světelná
technika, která umožňuje expozici doprovázet například
různými zvukovými a světelnými efekty. Jsou tu desítky
světel včetně barevných. „Při
realizaci projektu bylo spotřebováno okolo sedmi set metrů kabeláže. Video projektory
a reprodukce byly nainstalovány do všech expozic. Veškeré tyto komponenty byly
následně propojeny do hlavních rozvaděčů, které jsou
ovládány dálkově. Například
v expozici protiletadlového
krytu bylo instalováno speciální ozvučení, které pracu-

je systémem tlakových vln. To
nám umožnilo přesněji zrealizovat efekt zvuku leteckých
pum,“ popisuje ředitel muzea
Kamil Himler. Nová je v muzeu část, která přibližuje bitvu o Stalingrad v roce 1943,
a část věnována bitvě o Berlín
roku 1945. „Ladislav Bilavčík z Chuchelné nám zapůjčil ojedinělou sbírku originálních vyznamenání a osobních
věcí známé sovětské odstřelovačky Ljudmily Michajlovny
Pavličenkové. Ta zneškodnila více než tři stovky nepřátel,
včetně šestatřiceti odstřelovačů. Také jsme poprvé vystavili originální exempláře, které
prošly bitvou o Berlín,“ dodává Himler.
(niki)

Beseda s generálem Petrem
Pavlem proběhne virtuálně
Po úspěšné premiéře
OPAVA online besedy s Bobem
Kartousem bude následovat rovněž
virtuální přednáška s armádním generálem a prezidentským kandinátem
Petrem Pavlem. Uskuteční se v úterý 3.
listopadu od 12.30 hodin v rámci cyklu Moderních výzev lidstva, který připravuje Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s
Mendelovým gymnáziem.
Přednáška bude přístupná online na
webové platformě YouTube. Armádní generál a bývalý předseda vojenského výboru NATO na ní bude hovořit o
bezpečnostních výzvách v České republice. „V poslední době slýcháme od nej-

Armádní generál Petr Pavel absolvoval Vojenské gymnázium v
Opavě.
vyšších představitelů státu, že žijeme v
jedné z nejbezpečnějších zemí světa, v
zemi, která není vystavena žádnému bez-

prostřednímu ohrožení, a že největším z
těch nepřímých je mezinárodní terorismus. Zároveň se v médiích často dočteme o probíhající válce s různými přívlastky – informační, kybernetické nebo
hybridní. Vidíme záběry z konfliktů v
Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Libyi, Mali,
na Donbase a na mnoha dalších místech.
Bezpečnostní služby varují před nepřátelskými aktivitami Ruska, Číny, Íránu
nebo Severní Koreje. Jsme skutečně ostrůvkem bezpečí v moři nestability a konfliktů?“ říká generál Petr Pavel. Tématem přednášky bude, zda se tyto a další
hrozby dotýkají České republiky. Pokud
ano, tak do jaké míry, a zda s tím můžeme vůbec něco dělat.
(tep)

Film o reinkarnaci na festivalu

s o l v e nt k a
OPAVA Ab
Audiovizuální
tvorby na Slezské univerzitě
Martina Kostelanská uspěla se svým krátkometrážním
snímkem Muladhara. Film o
reinkarnaci se probojoval do
programu 24. ročníku mezinárodního festivalu Ji.hlava 2020.
Filmový festival probíhá
kvůli epidemiologické situaci výhradně online. Snímek
Muladhara byl pro české publikum uveden minulý pátek
na webu festivalu, pro mezinárodní publikum je k vidění
na platformě DAFilms.com
do 8. listopadu. „Muladhara je
první kořenová čakra, která je
znakem uzemnění a stability.
Muladhara zachycuje spojení
duše a těla. Spjatost člověka s
přírodou a celým vesmírem.

Jednotu bytí. Lidská bytost
je duha, kterou dotvářejí jednotlivé čakry. Film zobrazuje
člověka od fyzického zrodu až
po zánik těla a následný odchod duše do další reinkarnace,“ přibližuje Martina Kostelanská, která v srpnu získala
magisterský titul v oboru Audiovizuální tvorba. „Martinu
od počátku studia hodně inspiroval světový a československý surrealismus, otázka bytí, reinkarnace a spojení
duše s hmotným tělem. A to
všechno najdeme i ve snímku
Muladhara,“ sděluje vedoucí Ústavu filmové, televizní
a rozhlasové tvorby Monika
Horsáková. Zároveň dodává,
že dostat se do soutěže kterékoli sekce na jihlavském festivalu, který patří ke klíčovým
evropským přehlídkám nezá-

Mladá filmařka Martina Kostelanská zobrazuje
pouť lidské duše od fyzického zrodu člověka po
přechod do další reinkarnace v krátkometrážním
snímku Muladhara.
Foto: archiv autorky
vislého, nejen dokumentární- ti letech existence oboru Auho filmu, je obrovský úspěch. diovizuální tvorba podařilo.
„A náš ústav v tomto ohledu Martině samozřejmě velmi
zažívá premiéru. Jsme moc blahopřeji,“ uzavírá Horsáko(tep)
rádi, že se nám to po dese- vá.

