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Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Zprávy z měst
Krátce
HLUČÍN

Beseda bude
o turistických lákadlech
Besedu o největších turistických
zajímavostech na Hlučínsku pořádá tento čtvrtek 13. května město
Hlučín společně s tamním kulturním centrem. Od čtyř hodin odpoledne budou na toto téma v Zámeckém klubu diskutovat zástupci Muzea Hlučínska a Informačního centra v Hlučíně, předseda Sdružení
obcí Hlučínska a předseda Svazku
obcí Mikroregionu Hlučínska. (jal)
BOLATICE

Obyvatelé rozhodují
o vzhledu nového centra
Jak by mohlo vypadat nové centrum obce Bolatice v současnosti
řeší tamní obyvatelé, školy i firmy.
Obec totiž vyhlásila soutěž na návrh budoucího „náměstíčka“
obce. Přihlásily se do ní místní projekční kanceláře. Desítky návrhů
pak zpracovali také žáci tamní základní školy, v průběhu tohoto
města svou představu o centru Bolatic předloží také studenti VŠB
v Ostravě. Obec už teď připravuje
první schůzku s občany, aby se
mohli k návrhům vyjádřit. Měla by
se uskutečnit zřejmě koncem května.
(jal)
OPAVA

Město se ve velkém
zbavuje hlodavců
Velkoplošnou deratizaci města
provádí v květnu na území města
Opavy specializovaná firma. První
zákrok už firma provedla minulé
pondělí, další bude následovat
dnes a poslední pak v pondělí
17. května. Firma se zaměřuje jak
na kanalizační sítě, tak i na veřejné
plochy a vybrané objekty. Město
zároveň vyzývá obyvatele, aby jim
při vyhledávání výskytu hlodavců
pomohli. Pokud vědí o výskytu hlodavců i v okolí obytných domů či
hospodářských stavení, mají informovat danou firmu, nebo odbor životního prostředí.
(jal)

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí

PONDĚLÍ 10. KVĚTNA 2010
WWW.IDNES.CZ

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Bruslaři zahájili novou sezonu
První letošní noční vyjížďky, které v jiných městech kraje zatím nemají obdobu, se v sobotu v Opavě vydala necelá tisícovka bruslařů
OPAVA Na první noční vyjížďku
městem se v Opavě vydalo 900
bruslařů. Během sezony takových
jízd zájemci mohou zažít ještě devatenáct. Opava je totiž jediným
městem, kde se noční bruslení Blade Nights Oplajn koná pravidelně
po dvacet sobot.
Uplynulá sobota byla navíc
v bruslařské historii města výjimečná ještě něčím jiným. Otvíraly se
tam totiž nové kilometry in-line
tras, o jejichž opravu se zasloužila
Slezská univerzita v Opavě společně s tamním Univerzitním sportovním klubem. Nesou název Nábřeží
Opavy a jak už název vypovídá, vedou kolem řeky Opavy.

„Víme, že v minulosti byly trasy
využívány hlavně běžci. Nám se
podařilo je opravit a upravit jejich
povrch jak pro in-line bruslaře, tak
pro běžce,“ řekl kvestor Slezské
univerzity Jaroslav Kania.

Bruslení je mezi lidmi stále
oblíbenější
Ve městě se za posledních šest let,
kdy se noční bruslení koná, rozšířila záliba v in-line bruslích velkou
měrou. A tak není divu, že bruslaři
rozšíření tras vítají.
„Máme z toho velkou radost.
In-line bruslení v Opavě se velmi
rozšířilo, lidé budou moci využít
několika tratí, které mají velkou va-

riabilitu,“ poznamenal Jaroslav Kania.
Nejkratší okruh vede přes most
na Mostní ulici, nejdelší pak přes
most na Kolofíkově nábřeží. Dá se
říct, že co most – to okruh. „Přejedete most a po druhém břehu se
zase vydáte zpět. Dnes už zbývá
nově vyasfaltovat několik desítek
metrů trasy na Hozově nábřeží –
a to se nám, doufám, také v brzké
době podaří,“ uvedl kvestor univerzity a jedním dechem dodal, že
bruslaři budou v místech křížení
tratě se silnicí upozorněni na možné nebezpečí.
Stejně jako v minulých letech
budou některé vyjížďky laděny te-

maticky. „Například desátá bude
již tradičně bílá,“ doplnil Jaroslav
Kania. Mimo to bude do knižního
světa uvedena publikace a DVD
In-line bruslení bezpečně. Jejich
křest se uskuteční hned na třetí vyjížďce dne 22. května.

Hromadných vyjížděk se účastní
staří i mladí
Pravidelné hromadné vyjížďky
bruslaři v Opavě vítají. Trasa totiž
vede místy, kde si lidé běžně zabruslit nemohou, navíc bruslaře
doprovází ozvučené a osvětlené
auto.
„Letos jsme se rozhodli pro československý hudební repertoár.

Sraz historických vozidel

Konec války
si připomněli
setkáním veteránů
Desítky historických vozů mohli
v sobotu obdivovat lidé v areálu
opevnění Hlučín-Darkovičky.
Oldracing club Hlučín společně
se Slezským zemským muzeem
tam totiž pořádali už druhé setkání těchto strojů. Akcí si lidé
připomněli ukončení 2. světové
války v Evropě. K vidění byly jak
historické vozidla, mezi nimi například veterán Tatra 57 z roku
1933, se kterým přijel Marcel
Kunc (na snímku), tak také řada
historických motocyklů. Setkání
totiž bylo součástí akce Otevírání šoupátek Českého klubu historických motocyklů Ostrava.
Účastníci před polednem vyrazili také na spanilou jízdu, která
vedla do Památníku II. světové
války v Hrabyni.
(jal)
Sraz veteránů v Darkovičkách
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Opavský veletrh
poradí i pobaví

Velký talent současného českého šachu je z Bohuslavic
Tadeáš Kriebel má přes svůj nízký věk už celou řadu úspěchů. Nyní se připravuje na mistrovství světa, kde se chce probojovat do první desítky
BOHUSLAVICE Říkají o něm, že je
velice talentovaný a že takový šachista se nerodí každý den. Je mu
teprve čtrnáct a už se může pochlubit tituly jako mistr Evropské unie
či mistr České republiky. Jmenuje
se Tadeáš Kriebel a je z Bohuslavic.
K tomu, aby se stal vynikajícím
šachistou, měl ty nejlepší předpoklady. Je totiž synem dvou šachistů. Jeho maminka navíc v dětství
patřila mezi nejlepší dívky naší republiky a strýc hrál extraligu.
Geny sice byly základ, ale to samotné nestačí, podotýká Radomír
Vavřínek, předseda šachového klubu v Dolním Benešově, za který Tadeáš hraje. „Tadeáš je navíc vysoce inteligentní a má vůli se něco
naučit. Pak už stačily jen dobré
podmínky a vhodný osobní trenér.

Uvažujeme o tom, že bychom jednu jízdu věnovali božskému Kájovi,“ poznamenal hlavní organizátor.
Na bezpečnost bruslařů dohlíží
policie i zdravotnická služba.
Účastníci však pochopitelně jedou
na vlastní nebezpečí, a proto jim
pořadatelé doporučují ochranné
prvky – přilby, chrániče a reflexní
doplňky.
Bruslení se v Opavě může zúčastnit každý, kdo má zájem – bez
ohledu na věk. V minulosti například nejmladšímu účastníkovi
byly teprve čtyři roky, tomu nejstaršímu pak dvaasedmdesát let
let.
Iva Jalůvková

Toho našel ve velmistru Vladimíru
Tallovi,“ dodává Vavřínek.
Tadeáš letos získal v kategorii
hráčů do 16 let titul mistra České
republiky, loni zvítězil na Mistrovství Evropské unie a teď se připravuje na mistrovství světa. Loni na
podzim navíc na turnaji Czech
tour – Open v Liberci obsadil mezi
dospělými druhé místo, když za sebou nechal pět mezinárodních mistrů.
Sám říká, že jeho největší zbraní
je propočet variant a dobrý postřeh. „V samotném turnaji bylo
nejdůležitější bojovat od začátku
až do konce a překonat případné
dílčí neúspěchy, svou jedinou porážku se mi podařilo rychle odčinit
dalšími výhrami,“ popisuje svůj
boj na nedávném mistrovství České republiky.

Nad šachovnicí Tadeáš hraje šachy teprve tři roky, přesto se už stal
mistrem České republiky.

Foto: Archiv

Jak dodává, šachy jsou ale také
hodně o psychologii. I proto svým
soupeřům na mistrovství nabídl
před hrou bonbon. „Dobře zvolený dar totiž může v soupeři nabudit falešný pocit bezpečí,“ říká.
A vyplatí se prý nasadit i suverénní
výraz, i když si člověk uvědomí, že
zvolený tah nebyl zrovna z těch
nejlepších. „Právě takový postup
se mi letos vyplatil v souboji
s mým hlavním konkurentem. Protože měl málo času na rozmyšlenou, přepočítal se, zareagoval špatně a partii prohrál.“
Student hlučínského gymnázia
začínal s šachy v jedenácti letech.
Doma už s ním teď prý rodiče hrají
jen tehdy, když má časový handicap, nebo hraje od začátku bez jednoho pěšce.
Iva Jalůvková

OPAVA (jal) Expozici většiny regionálních prodejců osobních automobilů a nabídku firem zabývajících se
výrobky a službami pro dům, byt,
dílnu a zahradu mohou vidět návštěvníci výstavy Opavský veletrh,
která se uskuteční ve víceúčelové
Hale Opava poblíž Městských sadů
od 14. do 16. května. V části výstavy
Dům a byt se představí především
výrobci a prodejci oken, dveří,
střech, podlah, garážových a průmyslových vrat, ale také nástrojů
a nářadí pro profesionály a kutily.
Chybět nebude například ani nabídka nábytku a bytových doplňků.
V druhé části výstavy věnující se automobilům bude mít celorepublikovou premiéru v současnosti nejlevnější vůz 4x4 v zemi Dacia Duster.
Součástí je i zábavný program a soutěže o více než tisíc cen. Veletrh probíhá vždy od 9 do 18 hodin.

Vaším objektivem Zajímavé události posledních dní v Moravskoslezském kraji, jak je na fotografiích zaznamenali uživatelé serveru www.rajce.net
Oslava jara a studentského života
15. ročník Majálesu VŠB–TUO se
uskutečnil ve středu 5. května v areálu
univerzity.
Foto: garganulka

1. máj u Lindy Možná naposledy dobrovolně... Takto si
připomněli 1. května Svátek práce někteří lidé ve
Foto: fotojarinko
Frýdku-Místku.

Co dělá Majáles takovým, jaký je?
Čarodějnice 2O1O Slet čarodějnice na hradě

Jsou to lidé, kteří se ho účastní. Příjemní,
mladí, pozitivní…

Hukvaldy 1. května. Foto: fotojarinko

Foto: garganulka

