z a j í m av o s t

z a j í m av o s t

Týden divů baví Opavany už 38 let
disciplínami, sportem, ale také plný zábavy. Univerzitní

čin výtržnictví podle paragrafu 202 odst. 1, 2
trestního zákona“. To vše „na základě zjištění,
že dne 14. 8. 1977 v Opavě na nám. 1. máje
v odpoledních hodinách se po předchozí domluvě oblékli do karnevalových oděvů, chodili kolem kašny a mávali na přihlížející větší
počet občanů“. Naštěstí byla celá záležitost
nakonec smetena se stolu, avšak dopady
vyšetřování někteří aktéři pocítili i později.

profesoři, učitelé, podnikatelé, úředníci, dělníci, lidé

Týmy a místa konání

nejrůznějších řemesel, muži i ženy vždy na přelomu čer-

V průběhu let se měnily jednotlivé týmy
i jejich názvy. Nejstarším a nejvytrvalejším
účastníkem všech ročníků je Uganda. Ta
existovala nejprve pod názvy „Černé hadice“ a později „Blesk z Kateřinek“. Název
Uganda začala používat až na podzim 1973.
ČSTP Partyzánka a F. C. Notoric se později
spojily do společného týmu, který nazvaly
Pimlico (podle části Londýna).

Týden divů, fenomén, který v žádném městě naší republiky nemá obdoby. Týden nabitý recesistickými

vence a srpna měří své síly v nejrůznějších disciplínách.
Týden divů si nenechají ujít ani ti, kteří již dnes bydlí či
pracují v Americe nebo Německu. Nebylo tedy žádným
překvapením, že si letos Opavané v anketě týdeníku Sedmička zvolili za Chloubu Opavy právě tuto jedinečnou
akci.
Opavský Týden divů začal jako studentská recese a letos vejde do svého 38.
ročníku. Před rokem 1989 by jeho propagace v médiích nebyla možná, a když
tak snad jen v negativním slova smyslu.
V posledních letech se však stále více dostává do povědomí lidí. Pojďme se vrátit
o nějaký ten rok zpátky a připomenout
si, proč a jak vůbec začal.

Historie Týdne divů
Píše se rok 1972. Tehdejší opavští studenti se v době normalizace odmítli začlenit
do oficiálně budovaných struktur mládežnických prorežimních organizací a začali si
vytvářet zábavu vlastní. Zábavu bez kontroly SSM a bez ideové závislosti. U zrodu bylo
zřejmě několik spolků. Republika rum (základ týmu Partyzánka) se někdy kolem tohoto roku začal scházet v restauraci Tyršův

Divácky atraktivní disciplínou
byl vždy brod přes řeku.
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stadion, zvané Tyršák. Uganda byla týmem
gymnazistů, kteří maturovali v roce 1973.
Další dva týmy F. C. Notoric a University of
Tyrshac byly víceméně složeny z maturantů
ročníku 1972. Mezi těmito ročníky existovala přátelská rivalita, jejímž odrazem bylo
několik zápasů v malém fotbale o prázdninách roku 1973 „na košajdě“, tedy házenkářském hřišti v místech, kde byla později
postavena budova „nové“ restaurace Tyršák (dnes mimo provoz). Tyto zápasy měly
fantastickou atmosféru s desítkami diváků,
a proto Dalibor Fronček (Uganda) zorganizoval na hřišti tehdejšího Ostroje na Kolofíkově nábřeží „Apple cup“ v malém fotbale,
na kterém hrály všechny týmy společně. To
dalo základ pozdějšímu Týdnu divů.
Iniciátory myšlenky Týdne divů byli Dalibor
Fronček a Jindřich Kubesa v průběhu zkouškového období 1974
v Bratislavě, kde tehdy oba
studovali. „Když se nám nechtělo učit, což se stávalo velmi často, snili jsme o tom, jak
strávíme prázdniny v Opavě.
A výsledkem byla myšlenka Týdne divů,“ vzpomíná
Dalibor Fronček. V hlavách
organizátorů se rodily nápady různých doplňkových
disciplín, tvořily se jednotlivé týmy, které si vybíraly
názvy a dresy a také si chys-

V roce 1977 se konal tzv. Pedál cup
neboli soutěž o největšího burana.

taly vzájemná překvapení. První ročník Týdne
divů odstartoval 11. července 1974 za účasti
čtyř týmů již v té podobě, kterou známe dodnes. Hlavní slovo při organizaci měla „rada
manažerů“, tj. Jindřich Kubesa (University of
Tyrshac), Jan Horák (F. C. Notoric), Jaromír
„Sedlák“ Sedláček (ČSTP Partyzánka) a Dalibor Fronček (KMK Uganda). Na programu
prvního ročníku byl pouze fotbal, mariáš
a minigolf. Postupně přibývaly další disciplíny. Všechny byly bodovány a mnohdy rozhodoval bod, centimetr či vteřina.
Věhlas Týdne divů se velmi brzy rozšířil
i mimo Opavu, a tak v dalších ročnících začalo přibývat mnoho přespolních. Tato aktivita již od počátku vzbuzovala značný zájem
tajné bezpečnosti. Samostatnou kapitolu
Týdne divů tvořil tzv. Pedál cup, neboli soutěž o největšího burana v Opavě. Podmínkou soutěže bylo, aby náležitě oblečený
účastník v určenou hodinu a s patřičným
hereckým projevem prošel „kolem koule“
na Horním náměstí. Pro malou účast proběhly první dva ročníky v letech 1975 a 1976
hladce, ale v roce 1977 tomu již tak nebylo.
Po zveřejnění Charty 77 a následných represích moci proti všemu, co se jen malým způsobem odchylovalo režimu, nebyla ani tato
akce ušetřena zájmu policie. V protokolu
Okresní prokuratury v Opavě č. Pv 850/7770 se můžeme dozvědět, že proti 26 účastníkům této doplňkové disciplíny bylo „dne
15. 8. 1977 zahájeno trestní stíhání pro trestný
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Letošního klání se zúčastní tyto týmy se svými manažery: SCL Erotic (manažer Dušan
Pernica), Universita (Michal Čižmár), Gumma
(Jaroslav Rotrekl), B-team (Milan Selingr), Pivoňka (Tomáš Liska), Che Snack Tým (Radomír Říčný - „Lachtan“), Uganda (Karel Skála),
Pimlico (Libor Langr). Týmy jsou seřazeny
podle bodového zisku z roku 2010. Přesto se
jejich pořadí každým rokem mění. Mnohdy
rozhodují i poloviny bodu. Tým, který vyhraje ročník, obdrží putovní pohár, na kterém je
vyražen rok a jméno týmu, který zvítězil.
Během let se také měnila místa konání Týdne
divů. Začínalo se na místech, kde dnes stojí

Soutěží pro ty nejodvážnější je
dodneška pití piva na hlavě.

tělocvična Masarykovy střední a zemědělské školy, pokračovalo na Kolofíkově nábřeží, dále na dnešní ZŠ
Englišova (dříve nazývaná Leninka),
v areálu Sokola Opava a na Tyršově
stadionu. V posledních letech se
klání přesunula do Areálu zdraví
v Opavě-Kylešovicích (letos zde
budou probíhat disciplíny pouze
v neděli) a do areálu Na Sokolce
v Kateřinkách.
Od roku 1980 je vrcholem celéV posledních letech byla pro seniory a pamětníky
ho Týdne divů Ples Ugandy, který
vytvořena speciální kategorie OLDIE´S.
od svého počátku organizuje tým
Ugandy. Pokud první srpnovou sobotu k večeru potkáte dav lidí oblečených
ve společenském oděvu, tak se nedivte. Vedle klasických disciplín se v roce 2007
Podmínkou účasti na Plese Ugandy je mít uskutečnil první ročník OLDIE´S. Podmínspolečenský oděv. Místa konání plesu se kou účasti je věk nad 40 let a účast alespoň
často mění. Letos se popáté uskuteční v Kul- na jednom ročníku Týdne divů od roku
1981 včetně. Týden divů je vždy ukončen
turním domě ve Chvalíkovicích.
pivní štafetou „Sedm statečných“, která je
poslední disciplínou, jež se koná přímo
Disciplíny
Týden divů vždy začíná poslední červenco- na Plese Ugandy. Vznikla zcela spontánně,
vý pátek Seznamovacím večírkem, na němž takřka „přes noc“. Během jednoho z ročje promítán film z loňského klání, který vy- níků Týdne divů vznikl nápad podpořit
tváří Zbyšek Dzierža, a také záznamy z his- české pivovarnictví. Za dva dny již zasedlo
torických ročníků. V následujícím týdnu sedm statečných ke stolu. Dlouholetým
probíhají klasické sportovní disciplíny jako vítězem této populární disciplíny byla Gufotbal, beach volejbal, bowling či tradiční mma, kterou loni časem 33,5 s vystřídala
mariáš a hra v kostky - Macháček. Divácky Uganda. Po Sedmi statečných následuje
nejatraktivnější disciplíny se konají v ne- vyhlášení výsledků ročníku s předáním
děli a následující sobotu. Představme nyní vítězného poháru a kouřením doutníků
jednotlivé disciplíny, při kterých někteří vítězného týmu.
účastníci zvládnou neuvěřitelné věci. Štafetový závod v běhu přes řeku se Letošní ročník a jeho novinka
šnorchly, potápěčskými brýlemi Týden divů začíná v pátek 29. července
a gumáky se nazývá Brod. Klá- a končí Plesem Ugandy v sobotu 6. srpna.
da je klasickou disciplínou, kdy Disciplíny nejsou obměňovány často, ale
se jeden druhého snaží pomocí jednou za 2 až 3 roky se některé z nich přepytle shodit do studené vody. ce jenom vymění. Ty základní však jsou neDo dálky se skáče v klání nazva- měnné. Letos byla zařazena nová disciplína,
ném Skok s kufrem a batohem. kterou je poker, jež v poslední době nabývá
Galošem, který je naplněn zhru- na velké oblibě.
ba pěti až sedmi litry vody, někteří hodí i 27 m. Tkanička uvá- Týden divů vstupuje do svého 38. ročníku.
zaná kolem pasu se zavěšeným Měl velký význam pro tehdejší generaci
bramborem, pomocí kterého mladých lidí, jelikož poskytl azyl uprostřed
musí soutěžící pohybem v bo- uniformní šedi uplynulých let. Má ho však
cích přesunout krabičku sirek stále i pro současnou generaci. Nejstaršína určenou metu, to je disciplína mu aktivnímu účastníkovi je 78, nejmladší
Horký brambor. A chytat vejce má 15. A jaký bude ročník letošní? O tom se
tak, aby jej spoluhráč chytil celé, můžete přesvědčit sami…
a to i na vzdálenost padesáti metrů, to je také velké umění. Jed- Pokud máte zájem o další informace, fonou z nejzajímavějších disciplín tografie či výsledky minulých ročníků,
je Pití piva ve stoji na hlavě. Petr navštivte internetové stránky Týdne divů
Theuer je držitelem rekordu, ne- www.tydendivu.cz, kde najdete i program
boť loni vypil půllitr za 6 vteřin.
letošního ročníku.
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