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Víte, kdo to je?

Co tu šaškuješ! osočují
někteří řidiči převaděče

Opavský a hlučínský deník
společně s Knihcentrem v
Hrnčířské ulici dnes pokračuje ve společné soutěži Víte,
kdo to je? další otázkou. V
krátkém profilu opět charakterizujeme některou z osobností se vztahem k Opavsku.
Může to být muž, žena, osoba
žijící v minulosti či aktuální
současnosti. Vaším úkolem
bude poznat, kdo to je a jeho
jméno nám napsat.
Muž, který nás dnes zajímá,
byl středověký vladyka na
panství nedaleko Opavy a název jeho sídelní obce dalo i predikát jeho jménu. Jednalo se o
muže vzdělaného, mohl se
pyšnit univerzitním akademickým titulem mistr. Současně byl velkým příznivcem
husitství. Zastával také významné funkce – byl nejprve
písařem knížectví ratibořského, od roku 1441 písařem
knížectví těšínského a od roku
1464 nejvyšším zemským písařem knížectví opavského.

Své panství na Opavsku rozšiřoval, vlastnil nejen obec a
tvrz u ní, ale přikoupil například tvrz a obec Závadu. Jeho
synové ale později panství
rozdělili a časem prodali.
Víte, kdo to je? Tak neváhejte a napište nám to na
e-mail martin.kus@denik.cz.
Přesně za týden se dozvíte,
zda jste měli pravdu a jméno
čtenáře, který si může do redakce dojít pro malý dárek.
Současně také se také redakce
znovu zeptá: Víte, kdo to je?
Naše předchozí otázka se
ptala na muže, který se v roce
1937 narodil v Neplachovicích
a dnes je přírodovědcem s mezinárodním věhlasem. Je jím
RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
Vaše odpovědi tentokrát doslova zahltily redakční e-mail,
jejich počet atakoval číslo padesát. Drobná cena v redakci
ale čeká jen na jednoho šťastného. Tím se dnes stal Jiří
Čech z Neplachovic. Redakce
mu gratuluje.

ČÍSLO TÝDNE
MIROSLAV KUBÁŇ převádí děti a mládež každý den ráno, když jdou do školy, a odpoledne, když se ze školy vrací. Foto: Deník/Klára Jarošová
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Se špatným chováním řidičů se potýká také Miroslav
Kubáň, který střeží přechod u
křižovatky Husova a Olo-

moucká. „Je to pravda, bývají
hodně sprostí. Já si to z toho
nic nedělám, hodím to za hlavu,“ usmíval se včera v poledne promrzlý převaděč. „Mám

jediné štěstí, že jsem na úseku,
kde jsou vzorné a vděčné děti.“ Jeho tvrzení by potvrzoval
i fakt, že strážce přechodů si na
jeho úseku vyprosili u magis-

trátu rodiče. Svou práci vykonává už tři roky při důchodu.
„Je to dobrý přivýdělek, člověk se tu odreaguje a pokecá se
známými,“ uzavírá.
(klj)

Opavský podnikatel Pavel Brída investoval
do čínských dětí, postavil jim zábavní park
JITKA HRUŠKOVÁ

Opavský podnikatel a rotarián Pavel Brída otevřel před
několika dny v čínském městě
Wuxi nedaleko Šanghaje dětské hřiště s lanovým centrem
a zábavním parkem PoseidonAdventure park. Zástupcům
města předal plány hřiště v
bambusové holi, symbolizující návrat propašovaného
bource morušového a semen
moruše. Právě v takové bambusové holi byli bourci i semena tajně přeneseni do Evropy před 1 460 lety byzantskými misionáři.
Profesně jste zaměřený na motory. Jak s tím souvisí lanové
centrum, které nemá žádný
motor?
Pocházím z učitelské rodiny a sám mám dvě děti. Ve světě dětí se pohybuji často a mám
k němu velmi úzký vztah. S Čínou obchoduji už přes dvanáct let a proto jsem se rozhodl investovat také do čínských
dětí a jejich budoucnosti. Moje firma je v Číně v podnikání
takového typu první a náš
park Poseidon je v Číně první
svého druhu. Seznamuje ná-

vštěvníky s Evropou a její kulturou.
Proč jste ho nazval zrovna Poseidon? Ten přece souvisí s mořem.
Ano, je to bůh moře. Naše
centrum má tvar lodi s kapitánským můstkem i kormidlem. Na štítcích informuje o
dřívějších kontaktech Evropanů a Číňanů, takže představuje něco jako školu hrou. Je
umístěné v centru města Wuxi u řeky, po které jezdíval i
čínský císař, takže spojení vody a lodě má v názvu Poiseidon hlavu i patu.
Čím vás tato země zaujala?
Hlavně
dynamickým
trhem, který roste ze všech zemí světa nejrychleji, i svou investicí do budoucnosti a také
do dětí, které brzy začnou víc
cestovat po světě. V Číně mám
za dvanáctileté podnikání
hodně obchodních i soukromých přátel a věřím v budoucnost a sílu jejich měny.
Jaký ohlas měla vaše stavba
mezi Číňany?
Jak u kterých. U dětí to byly
široké úsměvy a netajená ra-
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Tolik strážců přechodů dohlíží na
bezpečnou cestu do školy opavských dětí. A to i přes silné mrazy
posledníchdní.
(klj)

Kdo je Pavel Brída?
Narodil se 12. 6. 1967 v Krnově do učitelské rodiny. Jeho maminka jsou profesí učitelka ve škole a otec je učitelem autoškoly. Právě on ho už jako malého chlapce přivedl k motorům a motorkám. Vysokou školu ekonomickou absolvoval v
roce 1991 a založil si v Opavě firmu Motoscoot, zabývající se
dovozem a prodejem motocyklů. Firma se rychle rozvíjela. V
roce 1998 založil její pobočku v Praze. Firma má sídlo v Praze
a hlavní pobočku v Opavě. Motoscoot je dovozcem a prodejcem motocyklů nejvýznamnějších světových značek a sponzorem významných motocyklových osobností. Oživil několik motocyklových legend – Babetu, Jawu pionýra, nový Velorex a je majitelem několika úspěšných originálních přestaveb motocyklů. Získal za ně prestižní ceny na ze světových výstavách včetně zlaté medaile na mistrovstvi světa v
USA. Podnikatelskou spolupráci s Čínou zahájil Pavel Brída
v roce 1998 a úzce spolupracuje rovněž s Japonskem. Trvalé
bydliště má stále v Opavě, je ženatý a má desetiletého syna
Tadeáše i pětiletou dceru Beatu.
(jih)

Přijďte se dnes podívat do vítkovského
gymnázia
PAVEL BRÍDA obchoduje s Čínou už přes dvanáct let. Foto:
Deník/Martin Kůs

dost a od běžných lidí jsem slyšel díky za investici do zábavy
jejich dětí i do poznání evropské kultury. Od představitelů
města jsem dostal poklonu za
to, že jsem první cizinec, který
po Číňanech nechce jen levnou výrobu, ale sám u nich investuje. Alespoň tak mi to tvrdili. Místní podnikatelé měli
zdrženlivější postoj. Na stav-

bu však nepohlíželi jako na
byznys. Spíše je to srdeční záležitost s během na delší trať.
Máte další zahraniční plány?
Jistě a převážně se dál týkají Číny. Kromě exportu a
importu tam plánuji i pořádání větších akcí pro dospělé a
výstavbu podobných hřišť i v
jiných městech a distriktech.

Vítkov – Gymnázium ve Vítkově dnes od 9 do 14 hodin otevírá
své dveře a to nejen pro své absolventy, ale i širokou veřejnost.
Všechny návštěvníky čeká bohatý program. Jeho součástí bude například vernisáž fotografií současných a bývalých žáků
gymnázia, turnaj v košíkové absolventů a současných studentů, výstava starých učebnic a pomůcek, prezentace prací studentů školy nebo přehled vernisáží Galerie Gaudeamus. Kdo
bude chtít, může si nechat v laboratořích gymnázia změřit krevní tlak či vitální kapacitu plic. Pamětníky určitě potěší stará videa z akcí školy a fotografie z archivu. Večer se bude konat v
místním kulturním domě Ples maturantů.
(šle)

Opavsko také na www.opavsky.denik.cz

Fenka Chucky je doma, plakáty s prosbou
o pomoc při jejím hledání však visí dál
Majitelka Chucky Tereza Otýpková: „Plakáty stáhnu co nejdříve,
doufám, že se mi podaří všechny najít.“
MARTIN KŮS

Opava – Redakci Opavského a hlučínského deníku se
ozvalo v uplynulých dnech
několik lidí s otázkou, zda se
stále hledá fenka border kolie Chucky, která se ztratila
koncem ledna při procházce
v parku zámku Hradec nad
Moravicí.
Připomínáme, že psa cvičeného pro závody agility nalezl po několika dnech majitel jiného psa mezi chatami
nedaleko čističky odpadních
vod v Žimrovicích.
Chucky sice byla pohublá
a s horečkou, ale týden na
mrazu přečkala dobře.

Důvodem jejich dotazů
jsou plakáty o jejím hledání,
které stále sem tam visí v
okolí Hradce nad Moravicí a
Žimrovic.
Spojili jsme se proto s majitelkou Chucky Terezou
Otýpkovou a požádali ji o vysvětlení. „Chucky je v pořádku a doma. Bohužel já
jsem z jejího hledání nastydla a onemocněla, a proto jsem
nezvládla zatím všechny plakátky sundat. Je mi to líto a
omlouvám se všem, kteří takto stále mají o Chucky starost,“ říká Tereza a dodává,
že v nejbližší době plakáty
sundá.
Několik lidí ji už kontak-

tovalo. Mezi nimi byl i nálezce Chucky. „Pán, který fenku
našel, odmítl finanční odměnu, ale projevil zájem o setkání s ní a třeba i společnou
procházku. Domluvili jsme
se, že ale počkáme na příznivější počasí,“ pokračuje majitelka Chucky.
Ta ještě jednou chce poděkovat všem, kdo jí při hledání pomohli, ať už dotyčné zná
nebo ne.
„Tito lidé mne přesvědčili,
že to ještě s námi není tak
špatné, jak se říká. Moc jim
všem děkuji za ochotu pomoci, i když kolikrát vůbec
nešlo o chovatele psů.“ doplnila Tereza Otýpková.
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