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Týden divů vypukne v polovině 
prázdnin

Metalové kapely se sjedou do Suchých Lazců

na přelomu července a srpna se opět sejdou členové osmi týmů, aby 
se utkali v recesistických či sportovních disciplínách v klání nazvaném 

týden divů. 

pátek 24. a sobota 25. srpna bude dvoudenní svátek pro všechny fanoušky metalu. s roční 
přestávkou se vrací na opavsko open air memoritall metal fest. tentokrát zavítá na strážnici 
v suchých lazcích. 

T ý d e n 
divů se zrodil 

v  hlavách několika 
opavských nadšen-
ců, kteří se rozhodli 
uspořádat si vlastní 

zábavu bez kontroly 
Socialistického svazu 

mládeže a ideové závislosti 
na  tehdejším režimu. První ročník se konal 
v  červenci roku 1974. Účastnily se ho čtyři 
týmy, jež zápolily v  nejrůznějších disciplí-
nách, které rok od roku přibývaly. Letos Tý-
den divů vstupuje do svého 39. ročníku. 

Tato akce se každoročně těší velkému zá-
jmu nejen účastníků soutěže, ale i  přihlí-

žejících diváků. Týden divů začíná v pátek 
27. července seznamovacím večírkem, 
na  kterém se promítá film z  loňského 
klání a  záznamy z  historických ročníků. 
Počínaje sobotou a  během následující-
ho týdne jednotlivé týmy poměří své síly 
ve  fotbale, bowlingu, mariáši či ve  hře 
v  kostky. Nejatraktivnější disciplíny, které 
každým rokem přilákají mnoho Opavanů, 
proběhnou v neděli 28. července v areálu 
Na  zdraví v  Kylešovicích. Těšit se můžete 
na  skok do  dálky s  kufrem v  ruce a  bato-
hem na  zádech, hod galošem naplněným 
až sedmi litry vody, souboj na kládě, kdy se 
jeden druhého snaží pomocí pytle shodit 
do vody, plivání třešňové pecky, posouvání 
krabičky sirek pomocí bramboru na  pro-

vázku, či na  oblíbenou kuriozitu pití piva 
na hlavě. První srpnový pátek je pro vete-
rány Týdne divů ve věku nad 45 let připra-
ven 8. ročník OLDIE´S. Poslední den klání, 
v sobotu 4.  srpna, proběhne finále ve  fot-
bale a od 12 hodin další ze zajímavých zá-
vodů – hod vejcem do  dálky či brod přes 
řeku v pláštěnkách s potápěčskými brýlemi 
a šnorchly. Slavnostní vyhlášení každoroč-
ně probíhá na Plese Ugandy, kde se usku-
teční i  poslední disciplína Sedm stateč-
ných, neboli štafetové pití piva na čas. 

Přijďte se podívat na  neuvěřitelné vý-
kony a  zažít týden plný divů. Program 
naleznete v  kulturním kalendáři nebo 
na www.tydendivu.cz.

Festival Open air Memo-
ritall metal fest je jedinou 
dvoudenní akcí konanou 
na  území statutárního 
města Opavy převáž-
ně pro příznivce tohoto 
žánru. V  minulých letech 
zavítal do  Horního Be-
nešova, Velkých Heraltic 
či Háje ve  Slezsku. Jeho 
pátý ročník je zaměřen zvláště na  opav-
ské fanoušky. 

Akce se bude konat v  prostoru mysli-
vecké střelnice Strážnice v  Suchých Laz-
cích. Dvoudenní festival začíná v  pátek 
v  15  hodin a  vstupné na  oba dny činí 
200  Kč. Na  pódiu vystoupí cca 20 kapel 
nejen z  Opavska, ale také z  celého Mo-

ravskoslezského kraje, Olomouce, Brna 
a  Slovenska. „Hlavním lákadlem pro 
fanoušky určitě budou kapely NVÚ, Flo-
werwhile, Tortharry a  Craniotomy,“ uvá-
dí organizátor festivalu Vladimír Prejda 
a dodává: „Svou účast na festivalu potvrdi-
ly kapely Draco hypnalis, Fearsome, Wish-
list, Civilizační choroba, Diarrhoea, Spots, 
AMON, WAR ENSEMBLE-Slayer tribut, 

Cross the  Rubikon, Corona-
ch, Přítel Belial, Demiurg, 
Černobor, Awrizis, The  bone 
collector, Dark Seal a  8 dní 
venkova.“ 

Na  festivalu nebudou chy-
bět doprovodné akce, jako 
je historický šerm, který 
předvede skupina Dračí le-

gie z  Opavy, kreslířský a  grafický plenér, 
či fireshow. V  areálu bude pro návštěvní-
ky vybudováno stanové městečko a bude 
připraveno několik stánků s občerstvením. 
Bližší informace o  programu naleznete 
na plakátech nebo na webových stránkách 
www.bandzone.cz/memoritallfest5. Fes-
tival svým grantem podpořilo statutární 
město Opava.
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