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Ahoj děti, 

jsem moc rád, že se zase setkáváme. V novém, už čtvrtém, 

ročníku našeho časopisu bych Vám rád představil některé 

zajímavé osobnosti a místa spjatá s naší krásnou Opavou.  

Město proslavili sportovci, herci, hudebníci, architekti, 

politici, hasiči, cestovatelé, lékaři, spisovatelé i básníci. A to 

nejen v České republice, ale i ve světě. Pokud se vydáte na 

procházku Opavou, najdete po nich pojmenované ulice, 

budovy, školy a instituce.  

Dokážete některé známé osobnosti vyjmenovat? Ve škole 

jste se možná o nich učili nebo je znáte z knih, novin či 

televize. A pokud ne, nevadí. Vybral jsem pro Vás čtyři, kteří 

jsou podle mě výjimeční a stojí za to, abyste se o nich 

dozvěděli něco víc. 

Čtení plné zábavy a zajímavostí Vám přeje  

Váš skřítek Knihomílek.      

 

První číslo najdete na pultech oddělení pro děti a mládež, 

dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice a 

Olomoucká. Můžete si ho taky stáhnout na stránkách naší 

knihovny (www.kpbo.cz). 

 

 

 

  

http://www.okpb.cz/


2   



3 

Dne 15. září 1867 se v Opavě narodil český básník Vladimír 

Vašek. Známe ho, ale především pod jeho literárním jménem 

Petr Bezruč.  

V 6 letech se přestěhovala celá rodina do Brna. Zde začal 

chodit do základní školy. Později vystudoval brněnské 

gymnázium. Vynikal v hodinách řečtiny a neměl rád zpěv. Po 

ukončení gymnázia nastupuje na Karlovu univerzitu v Praze. 

Mezi jeho učitele patří i T. G. Masaryk. Studium po třech 

letech ukončí a vrací se zpátky do Brna. 

Pracuje jako zemský písař a po složení úřednické zkoušky 

v roce 1891 se stěhuje do Místku, kde nastupuje na místní 

poštu. Pobyt v tomto městě je rozhodující pro vznik jeho 

sbírky básní, která ho proslavila.  

Začátkem roku 1892 se zde potkává i s přítelem O. B. 

Petrem. Spolu píšou verše a vyrážejí na túry po kraji, kde ho 

přítel seznamuje s historií jednotlivých vesnic okolo. Neméně 

důležité je i setkání s Dodou Bezručovou. Tito dva lidé byli 

jeho nejbližší přátelé. Svědčí o tom i jeho pozdější 

pseudonym Petr Bezruč (Petr a Bezručová). 

Po smrti svého přítele žádá o přeložení zpět do Brna a začíná 

posílat své básně Janu Herberovi do časopisu Čas. Básně 

jsou pro svou kvalitu ihned zveřejněny a v roce 1909 

vytištěny v jednotné sbírce. Dílo Petra Bezruče vzbudilo 

velký ohlas a byl prohlášen za národního básníka. 

On sám se ale uchyluje do samoty. Závěr svého života prožil 

v Kostelci na Hané. Dne 17. února 1958 umírá v olomoucké 

nemocnici a je pochován na opavském hřbitově. 
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Básník musí umět pracovat s rýmy. Skládá je do jednotlivých 

řádků, veršů a tak vznikají básně. Už jako malí jste se 

s říkankami a básničkami setkali. Vytvořit je není ale vůbec 

jednoduché. Teď si to můžete vyzkoušet sami a uvidíte, jak 

vám to půjde.  

Vyplňte křížovku a tajenka vám odhalí nejznámější dílo Petra 

Bezruče. 

 
1. na poli rostou KLASY – učeš si pořádně  .................... 

2. máš nové TRIČKO? – vypij si čerstvé …………………… 

3. to je vánoční STROMEK? – postav si nový ……………….. 

4. je u nás malá KAČKA – u silnice stojí dopravní ………… 

5. namalovaná PUSA – po dvoře chodí …………………. 

6. fotbalový MÍČ – do zámku dej …………………….. 

7. hlavy jsou DUTÉ – nohy máš …………………………….. 

8. narozeninový DÁREK – mám chuť na rohlík a ………….. 

9. létající TALÍŘ – obraz namaloval …………………………. 

10. svírá mě TÍSEŇ – chci zamilovanou …………. 

11. u potoka leží KÁMEN – v ohni se kroutí žlutý ……. 

12. přijdu HNED – starobylá …………. 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             
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Petr Bezruč (vlastním jménem Antonín Vašek) se už do 

Opavy nastálo nikdy nevrátil. Jako malý ale se svým otcem 

trávil celé léto v Háji u Opavy, kde bydlela jejich rodina. 

Tatínek se věnoval lovu a malý Vašek běhal s místními dětmi. 

Často vzpomínal, že znal všechny dědiny v okolí a na jejich 

výlety do Hlučína nebo Hrabyně.  

Na Slezsko se vrátil i v pozdějším věku. V roce 1910 se 

seznámil pomocí dopisů s tehdejším ředitelem školy Čeňkem 

Kanclířem v Hradci nad Moravicí. Stali se z nich dobří 

kamarádi a Petr Bezruč pravidelně na Hradec jezdil. Později 

si manželé Kanclířovi postavili dům v Brance u Opavy a 

mysleli přitom i na pokoj pro svého kamaráda Petra.  

Z tohoto domu č. p. 68 se Petr Bezruč denně vydával na pěší 

tůry z Branky přes Hanuši až k Žimrovické skále a zpět (6 

km). Dnes se celá turistická trasa dlouhá 18 km jmenuje 

přímo po něm. Na Bezručově stezce byste ho potkali 

v tmavém obleku s bílou košilí. Začíná a končí v Brance u 

Opavy. Můžete si ji však zkrátit podle svých sil a nálady. 

Celou trasu jdete po žluté turistické značce a převážná část 

vede lesem kolem Hradce nad Moravicí. Odpočinout si a 

posvačit můžete na Bezručově vyhlídce.  

Vše si můžete zkusit nanečisto. Na dalších dvou stranách za 

Vás budou šlapat figurky. Šťastnou cestu a ať vyhrajete.  
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Chodíte s radostí do přírody na procházky? Pozorujete rádi, 

jak se krajina během celého roku mění? Pokud se s chutí 

vydáváte s rodiči na výšlapy do hor, troufám si tvrdit, že 

byste Petru Bezručovi udělali velikou radost. On sám byl 

totiž vášnivý turista a blízké hory Beskydy mu zcela 

přirostly k srdci. 

Nedaleko vesnice Ostravice se nachází osada Hamrovice, kde 

dodnes stojí srub, ve kterém velmi rád a často trávil Petr 

Bezruč léto i podzim. A právě odtud mnohokrát vyrážel sám i 

s přáteli na vrchol Lysé hory.  

Jestliže jste už na vršek Beskyd někdy s rodiči došli, sami si 

určitě pamatujete, že to není jen tak. I zkušení turisté se 

zapotí a někteří k cíli dorazí doslova s „ vyplazeným 

jazykem“.  

Petr Bezruč měl určitě podobnou zkušenost, protože svým 

výšlapům na Lysou horu říkával “ výplazy“. Vy jste zatím ještě 

malí a výdrž a kondici si teprve vytvoříte. Určitě je ale 

dobré ji pro své zdraví mít. Beskydská legenda ji rozhodně 

měla, protože když naposledy Petr Bezruč vyšel na vrcholek 

Beskyd, bylo mu úctyhodných 86 let. 
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Se jménem Petr Bezruč se tady u nás na Opavsku setkáváme 

velmi často. Pokud byste se i Vy chtěli dozvědět něco víc o 

životě a díle tohoto slavného slezského básníka, můžete 

navštívit Památník Petra Bezruče v Opavě. Byl postaven 

přímo na místě jeho rodného domu.  

Dalším tipem může být třeba výlet do vesničky Ostravice 

v Beskydech. Nachází se zde srub, ve kterém básník velmi 

rád pobýval.  

V roce 1958, kdy Petr Bezruč zemřel, vznikl literární 

festival „ Bezručova Opava“. Původně trval festival týden, 

v současné době probíhá po celý měsíc září. Náplní jsou 

různé kulturní programy. Z široké nabídky výstav, 

divadelních představení, vernisáží, hudebních produkcí, 

koncertů si vybere opravdu každý. Dokonce i ti nejmenší 

můžou shlédnout představení v loutkovém divadle.  

Také opavská knihovna nese jméno tohoto známého rodáka, 

což mě, skřítka Knihomílka, moc těší. 

Petr Bezruč měl hodně přátel, rád je navštěvoval, a tak 

zanechal mnoho stop ve vesničkách i městech Moravy a 

Slezska.  
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O zbojníku Ondrášovi 

Také Beskydy měly svého ochránce. Byl jím statečný zbojník 

Ondráš. Bránil všechny chudé a slabé a ty, co kradli a 

ubližovali jiným, trestal. Říkalo se o něm, že má obrovskou 

sílu a ze všech šarvátek vyjde nezraněný. Často jej po horách 

honili četníci, protože obíral bohaté sedláky. Peníze si ale 

nikdy nenechal, vždycky je dal těm, kdo je potřebovali. 

Taky Ondráš, jako i jiní mladí lidé, rád chodil k muzice. 

S různými děvčaty se protančil vždycky až do rána. Jednou 

ho ale jedna dívka zradila. Řekla četníkům, kde Ondráš bude.   

O půlnoci se v sále najednou otevřely dveře a četníci se vrhli 

na zbojníka. Ondráš se ani nebránil a nechal si klidně svázat 

ruce. Než ho odvedli, pozval velitele na skleničku. Tomu se 

nechtělo pít za zbojnické peníze a tak pozvání odmítl. Teď 

se ozval Ondráš a požádal on o poslední kalíšek před 

uvězněním. Četníci nic nenamítali, a tak zbojník pozvedl 

skleničku a připil na zdraví a svobodu všech zbojníků. Když 

vypil kořalku a postavil kalíšek dnem nahoru, všichni v sále 

usnuli. Ondráš se pro sebe usmál a v klidu odešel pryč. Na 

konci vesničky zaťukal na okno jednoho chudého chalupníka a 

poprosil ho, zda by za hodinu nezašel do hospody a skleničku 

postavil na stůl tak, jak patří. Dnem dolů. Na okně mu za tu 

službu nechal penízek. Chalupník věděl, že Ondráš jim 

vždycky pomohl a tak teď byla řada na něm. Když uplynula 

hodina a on v hospodě kalíšek obrátil, zase se v sále všichni 

probudili. Pokračovali v tanci, pití a hovoru, jako by se nic 

nestalo. V tu chvíli už byl Ondráš zase někde v horách. Jen 

velitel četníků se divil, kde jim zmizel ten spoutaný zbojník. 
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Kamarádi šikulové a kuchtíci, i v tomto ročníku budeme na 

poslední stránce vyrábět nebo vařit. Pro první číslo jsem si 

vybral dobrotu, která patří k tradičním pokrmům našeho 

Slezska. Doufám, že Vám bude chutnat. Jmenuje se Houbový 

Kuba. 

Budete potřebovat: 

300 g krup 

1 hrst sušených hub 

2 stroužky česneku 

3 lžíce másla 

drcený kmín, majoránku, mletý pepř, sůl 

 

Postup: 

1. Sušené houby dáte do studené vody a necháte je tam 

několik hodin 

2. Po odležení houby uvaříte doměkka a scedíte 

3. Kroupy propláchnete a v mírně osolené vodě, ochucené 

kmínem, vaříte samostatně taky 

4. Po dovaření kroupy propláchnete a do nich přidáte 

česnek utřený se solí, pepř, majoránku a omastíte 

máslem 

5. Kroupy promícháte s uvařenými houbami 

6. Pekáč vymažete máslem a vložíte do něho promíchanou 

směs 

7. Vše upečete do zlatova 

 

Určitě to zkusím s Vámi. Už teď se mi sbíhají sliny.  

Užijte si podzim plný barev. A v zimě na shledanou!!!!!!! 
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