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Ahoj kluci a holky, 

v minulém podzimním čísle jste se dozvěděli zajímavé 

informace o básníkovi Petru Bezručovi. Tentokrát Vás vezmu 

na zimní toulky Opavou a ukážu Vám některé zajímavé 

stavby. Dnešní podobu města pomáhalo formovat po staletí 

mnoho architektů a stavitelů. Někteří působili jenom 

v Opavě, ale spousta se jich proslavila i v zahraničí. Každý 

z nich tvořil v různém stavebním stylu a slohu. Jejich práci, 

paláce, kostely, budovy, můžete obdivovat na Vašich 

procházkách.  

V některých je pro Vás, děti, připravený program po celý 

rok. Třeba si můžete půjčit knihu, poznat historii našeho 

krásného města a okolí, nakoupit dobroty nebo hračky. 

V této době vánoční si také poslechnout adventní koncert, 

podívat se na jesličky či shlédnout vyzdobenou Opavu 

z výšky. 

V časopise je mnoho černobílých obrázků. Pokud budete 

chtít, můžete si je všechny vybarvit.  

Zimní číslo časopisu na Vás čeká na pultech oddělení pro děti 

a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice 

a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho 

stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz. 

 

 

 

 

  

http://www.kpbo.cz/
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Pánové Max Breda a David Weinstein založili v roce 1898 

veřejnou obchodní společnost Breda et Weinstein 

s textilním zbožím. V podnikání byli velmi úspěšní. Na Vánoce 

roku 1928 začali prodávat v nové osmipodlažní budově 

navržené architektem Leopoldem Bauerem. V té době to byl 

první obchodní dům v ČSR. Dnes se ve staré Bredě už nic 

neprodává, ale nakoupit si můžete v nově postavené Bredě et 

Weinstein, která stojí na místě bývalého pivovaru. V měsíci 

prosinci je nádherně vyzdobená a určitě tam 5. prosince 

potkáte Mikuláše s čertem a andělem.  

 

Už za pár dní tu budou   

(vyškrtejte všechna uvedená slova a zbývajících šest písmen 

Vám dá tajenku) 

 

V A K Z A B O D Z O 

K D L Á * S A L Á T 

E Z I R Í V Á * Z N 

Č Ě D M V Í * O R K 

E V Á N O Č K A A E 

M H R E R K O H K Z 

O * E Š K A L U A Í 

R C K M U * E T P Ř 

T O V O C E D S R E 

S V L O Č K A M I Z 

 

Cukroví, dárek, hvězda, kapr, klid, koleda, mráz, mše, ovoce, 

ozdoba, řízek, salát, stromeček, stuha, svíčka, vánočka, 

vločka, zázrak, zima. 
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Na Horním náměstí naproti fontány ve tvaru koule stojí: 

a) Hláska 

b) Loutkové divadlo 

c) Slezská nemocnice 

 

Sídlí zde: 

a) prezident 

b) ředitel 

c) primátor 

 

Můžete vystoupat na: 

a) rozhlednu 

b) věž 

c) zvonici 

 

Zkuste si tipnout, kolik měří: 

a) 60 m 

b) 10 m 

c) 150 m 

 

V kterém patře se nachází původní hodinový stroj: 

a) v prvním 

b) v druhém 

c) ve třetím 

 

Součástí je i kavárna. Víte její název: 

a) Evžen 

b) Matiční 

c) Café Kramer  
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Konkatedrála Nanebevzetí panny Marie patří mezi největší 

církevní stavby a dominanty města Opavy. Byla postavena ve 

14. století. Když si ji pořádně prohlídnete, zjistíte, že každá 

její věž je různě velká. O tom proč, vypraví tato pověst. 

V době, kdy se začal chrám stavět, žili v Opavě dva bratři, 

kteří se podíleli na plánech i na výstavbě kostela. Oba se 

zamilovali do jedné dívky, ale ta se neuměla rozhodnout. 

Dohodli se nakonec, že dívka si vezme za muže toho 

šikovnějšího. A svou dovednost měli bratři právě předvést na 

stavbě kostela. Měl mít dvě věže, každý tedy bude stavět 

jednu, a kdo z nich bude dříve hotov s dílem, ten bude 

šťastným ženichem. 

Oběma se práce dařila, oba pokračovali stejně rychle. Až 

jednoho dne si starší bratr povšiml, že věž jeho soupeře je 

přece jen o kousek vyšší. Zjistil, že mladší bratr chodí na věž 

pracovat i večer při světle loučí. Staršímu se to nelíbilo. 

Počíhal si na bratra a potmě ho shodil z věže dolů. Jeho tělo 

pak tajně zakopal. Pokračoval klidně v práci. Věž rychle 

rostla, zatímco druhá čněla k nebi jako ulomený zub. 

Měšťané se sice divili, kam se mladší bratr poděl. Pak si 

pomysleli, že odešel z města, aby se nemusel dívat, jak si 

jeho milou vede k oltáři jiný. 

Chystala se svatba. Ženich s nevěstou už už měli vejít do 

kostela, když přiběhli lidé s hroznou novinou, že bylo 

nalezeno mrtvé tělo mladšího bratra. Pravda vyšla najevo. 

Staršího bratra odsoudili ke ztrátě hrdla a dívka se z těch 

děsivých událostí pomátla. Lidé ukončili rozestavěnou věž 

cimbuřím, které dodnes připomíná tragický příběh tří lidí.  
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Obrázek budovy, který najdete na další stránce, stojí 

v centru Opavy. Původně byla stavba vystavěna pro účely 

Hospodářské komory. V roce 1908 byla vyhlášena veřejná 

soutěž a porotu zaujal projekt vídeňského architekta 

Leopolda Bauera. Kromě návrhu stavby byl zároveň autorem 

všech svítidel, kování, ozdobných mříží, které můžete 

v tomto objektu vidět dodnes. Patří mezi kulturní památky 

naší republiky a od roku 2017 byl prohlášen národní kulturní 

památkou. Nyní tuto budovu vlastní město. I Vy se můžete 

stát pravidelnými návštěvníky. Určitě se Vám tady bude líbit. 

Po vyluštění tajenky zjistíte, jak se jmenuje tento objekt 

dnes. Vaším úkolem bude doplnit chybějící páry pohádkových 

postaviček. 

1. Štaflík a   .............  

2.  ...........  a Zubejda 

3. Kubula a Kuba   ..............  

4.   ...........  a Jelen Větrník  

5. Bob a   ..................  

6.  ......... a Žbluňk 

7. Káťa a   ....................  

8.   ...................... a Manka  

9. Mat a   ..........  

10.   ...................  a Vochomůrka 

11. Chleba a   ..............................  

12. Spejbl a   .............................  

13.   .............  a Pája 

14. Mach a   .........................  

15. Ája a   .............................  

16. Štuclinka a   .......................  
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17.   ................  a kalhotky 

18. Ferda Mravenec a   .............................  

19.   ...............................  a hvězdy 

20. Maková panenka a   ................................  

 

1.                      

2.                      

3.                      

4.              X        

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

         X             

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

         X             

14.                      

15.           X           

16.                      

17.                      

18.           X           

19.                      

20.        X              
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Věděli jste, že v Opavě bylo v roce 1814 založeno úplně 

nejstarší veřejné muzeum v českých zemních? Zasloužil se 

o to především tehdejší profesor opavského gymnázia 

Faustin Ens s přáteli. Na realizaci výstavní budovy Slezského 

zemského muzea se podílel jeden z významných opavských 

stavitelů Julius Lundwall. Množstvím exponátů a sbírek je 

muzeum třetí největší v České republice. V nedávné době 

prošlo velkou rekonstrukcí a je velkým lákadlem pro malé 

i velké návštěvníky. 

 

Doplňte chybějící písmenka tak, aby Vám vyšly správně 

všechny oživlé exponáty z filmu Noc v muzeu. 

 

M……..M……..E  

 

L……..V 

 

Ř……..M……..N…….. 
 

T……..R……..N……..O……..A……..R……..S        R……..X 

 

N……..A……..D……..T……..L……..I 

 

H……..N……..V…….. 
 

K……..Y……..T……..F        K………L……..M……..U…….. 
 

O……..I……..K……..        D……..X……..E…….. 
 

P……..E……..I……..E……..T     R……..O……..E……..E……..T 

 

V……..J……..C…….. 
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V parku u Minoritského kláštera, blízko centra města, 

najdete sousoší tří ptáků v nadživotní velikosti. Autorem 

těchto bronzových soch je Kurt Gebauer. Hlavy ptáků se 

otáčejí a vypadá to, jako by Vás pozorně sledovaly. Trochu 

strašidelně může ještě působit fakt, že jim oči ve tmě svítí.  

Toto místo dostalo své jméno „Ptačí vrch“ ale hlavně proto, 

že už v 19. století se zde k blízké kašně slétávalo mnoho 

ptáků. Vaši rodiče si možná ještě budou pamatovat, že tu 

stály i voliéry s různými druhy cizokrajných ptáků.  
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Hlavně v létě se tady konají různé koncerty a jiné kulturní 

akce města. Pod ptáky a altánem našly svůj ráj menší děti. 

Vyrostlo tu nové dětské hřiště s množstvím různých 

prolézaček.  

Jedním z opavských architektů, který se na konci 19. století 

podílel na návrhu nových úprav Ptačího vrchu, byl Josef 

Maria Filip Olbrich. Nakonec však tyto změny nebyly 

realizovány. 
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Kaple svatého Kříže je původní název Švédské kaple. 

Najdete ji u hlavní silnice směřující z centra města do 

Kateřinek. Kapli nechal vybudovat v roce 1394 vévoda 

Přemek I. Opavský. Je jednou z nejvýznamnějších památek 

na gotickou cihlovou architekturu. Pozdějšími úpravami 

a požárem byly nástěnné malby zdobící stěny v kapli 

nenávratně zničeny. 

Kaple nejprve sloužila jako zádušní svatyně, konaly se zde 

bohoslužby, a také k ní směřovala častá procesí. Později, 

za třicetileté války, sloužila k bohoslužbám pro švédské 

vojáky. 

 

Pak se používala třeba jako: 

(doplňte správné slovo) 

 

- prostor pro umístění nějakého zboží nebo materiálu na 

 delší dobu 

 

  ...............................  
 

 

- stavba, kde se dávaly zásoby obilí  

 

 
  ..............................   
 

 

- budova, kde se vybírala určitá dávka, clo, za přechod  

 zboží přes hranice 

 

   ..............................  
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