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Opavu navštíví kníže Hans
Adam II., zdrží se dva dny
Pokračování ze strany 1
„Kromě toho knížete a jeho
doprovod čeká i procházka po
městě, přijetí na radnici nebo
prohlídka města z věže Hlásky,“ doplňuje mluvčí opavské
radnice Roman Konečný. Hlava Lichtenštejnska, sedmdesátiletý Hans Adam II., má na
Česko vazbu i přes svou manželku. Marie Aglaë, hraběnka
Kinská z Vchynic a Tetova, se
totiž narodila v Praze. Její
manžel patří mezi evropskými panovníky k nejvlivnějším.
Jeho soukromý majetek byl
v roce 2006 vyčíslen na čtyři
miliardy dolarů, což jej pasuje
na nejbohatšího molnarchu
Evropy a jednu z nejbohatších
hlav států vůbec.
„Kníže vlastní rozsáhlou
uměleckou sbírku, části z ní
jsou vystaveny ve Vaduzu a
Vídni. Majetek knížecího domu, mezi který patří i banka
LGT Group, LGT Bank, je
vlastněn Nadací knížete Lichtenštejna a podle odhadů činí
miliardy švýcarských franků,“ doplnil Konečný.

VIZITKA

Kníže Hans Adam II.

HANS ADAM II. bude od konce druhé světové války první
Lichtenštejn, který navštíví Opavu. ¨Foto: archiv

j Kníže z Lichtenštejnu, vévoda opavský
a krnovský, hrabě rietberský, panovník
domu z Lichtenštejnu, celým jménem
Johannes Adam Ferdinand Alois Josef
Maria Marko d'Aviano Pius von und zu
Liechtenstein, se narodil roku 1945 jako
syn knížete Františka Josefa II. z Lichtenštejnu (1906 až 1989) a jeho ženy
kněžny Giny (1921 až 1989) v Curychu.
Vyrůstal s rodiči v knížecím paláci ve
Vaduzu. Absolvoval lidovou školu tamtéž, poté navštěvoval Schottengymnasium ve Vídni. Roku 1960 chodil na gymnázium v Zuozu, kde ukončil studium složením švýcarské a německé maturity.
Absolvoval následně praxi v jedné londýnské bance. Roku 1969 ukončil studium na Univerzitě ve Sv. Havlu, kde nabyl
licenciát v oblasti podnikového a národního hospodářství. Mateřským jazykem
knížete je němčina, ale mluví také plynně
anglicky, francouzsky a italsky. V roce
1984 byl stanoven nástupcem svého otce. Po smrti otce roku 1989 převzal vládu
jako Hans Adam II. Za jeho úřadování
vstoupilo Lichtenštejnsko do OSN
a ESVO, později do EHP.

Na Slezském gymnáziu proběhlo
finále vědomostní soutěže
Opava – Prostory Slezského
gymnázia v Opavě (SGO) se
staly dějištěm finále vědomostní soutěže. Síly změřilo
hned několik základních škol.
Žáci soutěžili v oblasti chemie, matematiky, zeměpisu,
biologie a v neposlední řadě
také fyzicky.
„Nejprve si prošli soutěž ve
svém rodném městě a poté je
čekalo toto finálové kolo. Vše
bylo organizováno emisaři ze
Slezského gymnázia, za což
jim náleží velké díky,“ poznamenal studentský vedoucí projektu Emise Lukáš Onderka. Jako odborní garanti
celé akce figurovali učitelé
Hoňková, Frič, Mikulík a
Tkáčová z SGO, své zastoupení mělo také hlučínské
Gymnázium J. Kainara a
Gymnázium Havířov-Město.
Každá škola do finále připravila část testových otázek.
Opava měla na starostibiologii, zeměpis a matematiku,
Havířov se postaral o fyziku a
Hlučín zase o chemii.
Během každého měsíce pořádají emisaři Slezského
gymnázia pro emisaře základních škol určitou aktivitu a poté se jich ptají na zpětnou vazbu. Stejně to fungovalo také v tomto případě.

ŽÁCI základních škol se na Slezském gymnáziu zúčastnili finále vědomostní soutěže. Foto: archiv SGO

„Pro emisaře jsme si ještě v letošním školním roce připravili dvě zajímavé akce. Jedná
se o přednášku docentky Nábělkové z katedry zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT v
Praze, která proběhne už zítra. Dále pak jde o sportovní
utkání emisařů ve volejbale
spojené i s přednáškami.

Uskuteční se 5. června,“ doplnil Lukáš Onderka.
Výsledky soutěže: 1. ZŠ
Vrchní Opava: Markéta Fuksíková, Jan Ibler, Jiří Horčic,
2. ZŠ Hornická Hlučín: Matěj
Schoffer, Jiří Cingel, Daniela
Dudková, 3. ZŠ T. G. Masaryka Opava: Anna Fischerová,
Vojtěch Koller, Jiří Bítovský.
(dus)

Profesoři z Nigérie
se přijedou podívat
na výuku dětí
Bruntál – Vzácnou návštěvu
přivítají zítra v Základní škole v Rýmařovské ulici v Bruntále. Dorazí sem delegace z
Masarykovy univerzity v Brně spolu s jejich návštěvou z
Nigérie, africkým profesorem a profesorkou. Do školy
se delegace přijede podívat na
práci s iPady ve vyučování,
které žáci využívají v rámci
třídního projektu. Moderní
způsob výuky školáky zaujme, pomocí speciálních
aplikací jsou schopni tvořit
různé zajímavosti – třeba v hodinách výtvarné výchovy.
„iPady chceme našim žákům výuku usnadnit, zpestřit, zpříjemnit a motivovat je
k činnosti, ve které mohou být
úspěšní,“ řekl pro Deník pedagog bruntálské školy Vojtěch Gybas.
(kaj)

Roska slaví
Ostrava − Světový den roztroušené sklerózy uspořádá
20. května od 15 hodin v prostorách Sanatorií Klimkovice
pacientské sdružení Roska
Ostrava ve spolupráci s RS
Centrem neurologické kliniky ostravské fakultní nemocnice. Zúčastní se jej také špičkoví odborníci, kteří se léčbě
roztroušené sklerózy v České
republice věnují.
(lap)

Ostravsko-opavská operace den po dni
Opava – Slezské zemské muzeum (SZM) na svém oficiálním facebookovém profilu
před nedávnem zveřejnilo zajímavý projekt. Na letošek
totiž připadá sedmdesáté výročí Ostravsko-opavské operace, která byla nejrozsáhlejší
a nejvýznamnější vojenskou
akcí druhé světové války na
území dnešní České republiky. Právě díky ní se podařilo
osvobodit Slezsko a Ostravsko
od nacismu. Na facebooku
SZM je zveřejňováno webové
kalendárium, které má připo-

menout zlomové události
osvobozovacích bojů. Zároveň
také přiblíží prožitky vojáků i
civilistů na základě vzpomínek, kronik a dalších zdrojů.
Muzeum své ohlédnutí započalo u dne 10. března 1945. V
pravidelných intervalech budeme tyto příspěvky zveřejňovat také v Opavském a Hlučínském deníku.

3. května 1945
Německé jednotky ve Frenštátě se připravují na obranu.
Jejich opatření popisuje kronika: „Dne 3. května 1945 pršelo a padal částečně i sníh.
Městem se hnaly další trans-

porty dobytka a vojska. Ze
strachu před místním lidem
vzati byli do vazby jako rukojmí: Dr. Karel Lorenc, Severin Kaděrka, Frant. Dobeš,
Antonín Obroučník, Jan Vašenda a Tomáš Ševčík. Současně bylo vyhlášeno stanné
právo. Od 20.30 do 5 hodin nesměl nikdo vyjíti ze svého bytu. Jinak se hrozilo ve vyhlášce zastřelením. Mimoto hrozilo každému, kdo by vystřelil
proti německému vojsku, že
bude zastřelen, jeho dům spálen a veškeré obyvatelstvo takového domu povražděno.“
V Petřvaldě na Novojičínsku probíhají pouliční boje:
„Ve čtvrtek po 5. hodině ranní

jsou nacisté nuceni ustoupiti
ze školní budovy. Před odchodem zapalují v přízemní třídě
slámu, která tam byla po ubytovaném vojsku. Včasným zákrokem řídícího učitele, učitele Aloise Juráka a několika
sousedů je požár zdolán. V téže
době hoří v sousedství obytná
budova ,na fojtství' č. 20 a stodola téhož čísla naproti škole.“ Sviadnovští muži se s pomocí
zbraní
zabavených
Němcům a získaných od četnického vrchního strážmistra Wolecha zapojují do boje
proti jednotkám Volkssturmu. Boje v obci si vyžádají
sedm obětí z řad místního
obyvatelstva.
(dus)

úterý 5. května 2015

New York pohledem opavského
fotografa Bohdana Vivsjanika
Opava – Vernisáž výstavy 48h in NY opavského fotografa Bohdana Vivsjanika se koná již zítra od 17 hodin
v Galerii Obecního domu. Po zahájení výstavy bude akce pokračovat afterparty na terase Obecního domu, kde
se o zábavu postará DJ Penguin. Výstava 48h v NY je vůbec první oficiální expozice Vivsjanika, která má návštěvníkům přiblížit jedinečnou atmosféru města New
York. Tam se umělec pravidelně vydává na návštěvy
za svými příbuznými. Bohdan „Bobbes“ Vivsjanik je
fotograf samouk, který s fotografováním začal až po třicátém roce svého života. Za necelé tři roky se dokázal
vypracovat na vyhledávaného fotografa. Jeho fotografie zachycující americké velkoměsto si budete moci
prohlédnout do 31. května. Vstup je volný.
(bnm)

Dobrovolníci pomáhají seniorům
Nový Jičín – Novojičínský Domov Paprsek hledá dobrovolníky, kteří budou navštěvovat klienty sociálního
zařízení. Musí se jednat o lidi vnímavé a sociálně zralé,
ochotné věnovat jednu až dvě hodiny osamělým spoluobčanům. Ve městě už s touto službou mají výborné
zkušenost v Domově Paprsek, kde dobrovolníky mají už
čtyři roky a vystřídalo se jich zde už přes čtyřicet. „Máme s nimi velmi dobré zkušenosti, a proto chceme jejich společnost nabídnout i klientům Domova Paprsek,“ vysvětlila v Novojičínském zpravodaji Dana
Jančálková, ředitelka obou domovů. „Často vedou ke
zlepšení jejich psychiky, někteří senioři začali opět
mluvit. To příznivě ovlivňuje náladu v celém domově,“
dodává. Zájemci se mohou hlásit v místním Dobrovolnickém centru ADRA v Sokolské ulici 9 každou první
středu v měsíci od 15 do 17 hodin.
(edm)

Sekačky vyjely do terénu
Frýdek-Místek – Zaměstnanci frýdecko-místeckých
technických služeb zahájili první letošní seč. Nejprve
přišly na řadu trávníky s první intenzitou sečení, ty
jsou ve městě koseny až sedmkrát v roce. Patří mezi ně
travnaté plochy mezi vozovkou a chodníkem a všechny městské parky kromě centrálního parku a sadů
Bedřicha Smetany. Stejnou četnost sečení mají i všechna veřejná pohřebiště města. Po první seči parterů přijdou na řadu sídlištní travnaté plochy, které budou letos koseny čtyřikrát. Celkem mají technické služby ve
správě 122,6 hektaru travnatých ploch. Zaměstnanci
jsou vybaveni devíti velkými traktorovými sekačkami, čtyřmi malými ručními sekačkami s pojezdem a
čtrnácti křovinořezy. Svahovité terény budou sečeny
dálkově řízenou speciální sekačkou.
(lmo)

Získejte na svou svatbu
exkluzivní šaty a dort
Soutěž Deníku
Opavsko – Vdáváte se letos a
chcete být nejkrásnější nevěstou pod sluncem? Pak máme pro vás dobrou zprávu. Pokud disponujete jedinečným
romantickým či vtipným příběhem o seznámení s vaší drahou polovičkou, můžete se
přihlásit do soutěže Deníku,
vinárny U Přemka a svatebního salonu Esvatba.eu.
První cena potěší každou
nevěstu. Ve hře jsou exkluzivní šaty podle vlastního výběru. Ty do soutěže věnoval
právě salon Esvatba.eu, jehož
majitelem je Petr Hlaváček.
„Esvatba.eu je svatební salon, který se specializuje na
prodej luxusních svatebních
šatů značek La Sposa a San Patrick. Kompletní sortiment si
můžete
prohlédnout
na
www.esvatba.eu nebo po domluvě na adrese Obchodní
dům Forte, Mezi Trhy 120/9,
746 01 Opava,“ představuje salon Petr Hlaváček.

Vítězka první příčky navíc
dostane i svatební dort z vinárny U Přemka, kterou ve
čtvrtek otevírá Radim Svačina. O jeho výrobu se postará
Lucie Mátlová.
Bez výhry nezůstane ani pomyslné stříbro a bronz. Druhý nejlepší příběh vyhrává
poukaz do svatebního salonu
na dva tisíce, třetí poukázku v
hodnotě jednoho tisíce korun.
A jaká jsou pravidla? Od nynějška až do konce května nám
zasílejte na e-mailovou adresu klara.jarosova@denik.cz
příběh, jak jste se se svým protějškem seznámili (ten by neměl být delší než patnáct řádků psaných typem písma Times New Roman, velikost 12).
K příběhu připojte fotografii z doby vašeho seznámení,
celé jméno a telefonní číslo pro
možnost rychlého kontaktování. Do předmětu prosím napište SOUTĚŽ SVATBA. Veškeré příběhy budou následně
zveřejněny na našem webu,
kde o tom nejlepším rozhodnou čtenáři.
(klj)

PETR HLAVÁČEK (vlevo) představuje krásné šaty ze svého salonu.
Foto: Dalimil Pracný

