L É TO NA OPAVSKU

Opava každé léto
zažívá Týden divů
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Sport, zábavu a recesi, to vše slibuje letošní 42. ročník.
Hodit vejce do dálky tak, aby jej druhý soutěžící nerozbité chytil, případně vypít pivo
ve stoji na hlavě pod deset vteřin, to dokáží
každoročně členové osmi týmů na akci, která
nemá v naší republice obdoby, Týdnu divů.
Vše vypukne v pátek 31. července tradičním
seznamovacím večírkem, na kterém budou promítány záznamy z loňského a také
z historických ročníků. Od soboty po celý
týden se pak bude soutěžit v klasických disciplínách, jako je fotbal, bowling či mariáš.
Diváky ale určitě zajímají ty oblíbené – pití

piva na hlavě, brod přes řeku v pláštěnkách,
s potápěčskými brýlemi a šnorchly, souboj
na kládě, hod galošem naplněným až sedmi litry vody nebo vejcem do dálky, plivání celé olivy, hra v kostky – tzv. Macháček,
poker, kuželky či horký brambor. Předběžně
jsou opět naplánovány na neděli a sobotu
dalšího týdne.
V loňském roce byly po mnoha letech
do programu zařazeny i dvě staronové
disciplíny – minigolf a motanice. Zcela novou disciplínou se loni staly kuželky. „Také

v tomto ročníku všechny tři v programu figurují, i když kuželky budou hrát letos jen
ženy. Pamětníci se pak těší na soutěže Oldie‘s,
ve kterých je podmínkou startu účast alespoň
v jednom ročníku Týdne divů do roku 1989,“
uvedl za organizátory Milan Selingr. V sobotu 8. srpna akce vyvrcholí Plesem Ugandy,
kde po posledním klání – štafetovém pití
piva na čas, tzv. „Sedmi statečných“, budou
vyhlášeny výsledky tohoto ročníku.
Kompletní program a průběžné výsledky
TD 2015 naleznete na www.tydendivu.cz.

Zámek se rozezní Kovářskými sonátami
V sobotu 1. a v neděli 2. srpna se na nádvoří Červeného zámku v Hradci na Moravicí
uskuteční 2. ročník kovářského sympozia
Kovářské sonáty 2015. „V sobotu od devíti
do dvaadvaceti a v neděli do sedmnácti hodin budou pro návštěvníky připraveny ukázky
kování za použití tradiční kovářské technologie ohně a kovadlin, které předvedou kováři,
podkováři, umělečtí kováři a nositelé tradic

černého řemesla nejen z České republiky, ale
i ze zahraničí,“ lákají organizátoři, kováři Moravskoslezského kraje.
Pro malé návštěvníky bude připravena dětská kovárna, kde si mohou pod vedením
mistra kováře vyzkoušet kovářskou zástěru, kování hřebíčků či tepání misek z mědi.
Na všechny pak čeká mystické noční kování,

Mezinárodní noc pro netopýry

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea bude ve středu 26. srpna
od 18 hodin patřit netopýrům. Uskuteční
se zde již 20. ročník akce s názvem Mezinárodní noc pro netopýry. „Návštěvníci poznají
jedny z nejstarších obyvatel naší planety. Netopýři jsou mezi námi od pradávna, ale má-

lokdo ví, kolik existuje druhů netopýrů, čím se
živí, kde žijí a čím nám mohou být prospěšní.
Odpovědi na tyto otázky, ale také informace
o výzkumu, ochraně nebo dosavadních poznatcích o životě netopýrů se dozvíte nejen
prostřednictvím audio a videoukázek, ale
i přednášek a prezentace preparátů z našich

expozice historických kovářských artefaktů,
výstava exponátů zúčastněných mistrů či
výstava fotografií z loňského ročníku Kovářských sonát. Kovářské výrobky si samozřejmě bude možné i zakoupit. Vstupné je pro
děti do 5 let a osoby s průkazem ZTP zdarma, dospělí zaplatí 50 korun. Akci finančně
podpořila celá řada partnerů a sponzorů,
mezi jinými i město Opava.

muzejních sbírek. Pro skutečné nadšence
máme připravenu ukázku techniky využívanou při výzkumu netopýrů. Děti se mohou těšit na malování netopýrů nebo jejich skládání
z papíru,“ přibližuje akci mluvčí muzea Romana Cieslarová. Více se o akci můžete dozvědět na webu www.ceson.org/nnoc.php.
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