Ahoj kamarádi,
taky se Vám už nechce oblíkat do tlustých svetrů, huňatých
čepic a teplých bund? Zima ještě nechce odejít, ale až se
sluníčko pořádně protáhne a zasvítí i na ta nejodlehlejší
místa, zima se vzdá a přijde mezi nás zase až za rok. To se
na ni znovu budu těšit.
Na jaře se často obloha zatáhne a trochu zaprší, ale to
vůbec nevadí, tráva a rostliny to potřebují, aby byly krásně
zelené. Sluníčko všechno vysuší a my pak můžeme vytáhnout
zazimované koloběžky a kolečkové brusle, najdeme schované
míče a hurá ven.
O opavských umělcích a stavitelích už jsme si povídali. Toto
jarní číslo bude zase o sportování. Myslím si, že ani netušíte,
kolik známých českých sportovců vyrostlo v Opavě nebo jeho
blízkém okolí. Svými výkony se mnohdy zařadili, a stále řadí,
mezi světovou špičku.
Pokud se chcete dozvědět víc a u toho si vyluštit nějaké
kvízy a doplňovačky, jarní číslo 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.
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Atletika je královna všech sportů. Zahrnuje totiž ty
nejzákladnější lidské pohyby a dál je už vlastně jenom
zdokonaluje. Běhat, skákat nebo házet to zvládnou už i ti
nejmenší, proto je atletika vhodná pro všechny kluky a holky,
kteří se rádi hýbou.
Atletický klub TJ Sokol Opava má bohatou historii. Vznikl už
ve dvacátých letech minulého století a za tu dobu vychoval
mnoho výborných sportovců. Tréninky probíhají převážně
na Tyršově stadionu, který je upraven i pro mezinárodní
závody. Mezi nejúspěšnější opavské atlety bezesporu patří
Jakub Holuša a Jan Kudlička. Oba jsou oporou české
reprezentace.
Jakub Holuša začínal jako běžec přes pevné překážky, dnes
je jeho specializací běh na 800m nebo 1500m. V minulém
roce si opět nevedl špatně, na MS v Londýně obsadil ve finále
běhu na 1500 m krásné 5. místo.
Janu Kudličkovi se zamlouval víceboj, kde se prolínají různé
atletické disciplíny. Pak se ale ukázalo, že je velký talent
na skok o tyči, a tak se rozhodl čistě pro tuto disciplínu. Rok
2016 se zatím řadí mezi ty nejpovedenější, na OH v Riu
skončil těsně před stupni vítězů, získal 4. místo.
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Co myslíte, který sport je v České republice nejoblíbenější?
Samozřejmě, že fotbal. Pomalu každý kluk už odmalička kope
do balónu, nahrává a střílí góly. Některým nadšení vydrží
a poctivě začnou chodit na tréninky a zápasy, ti ostatní se
zcela určitě stanou fanoušky.
V Opavě se první oficiální zápas ve fotbale odehrál
14. července 1907. Stáli proti sobě opavští hráči týmu
Troppauer Fussballverein a Ratiboře. Domácí tehdy zvítězili
6:0. Od té doby se v Opavě hraje fotbal stále. Klub mezitím
několikrát změnil jméno, dnes se jmenuje Slezský FC Opava
a hraje 2. nejvyšší soutěž v ČR.
Skalní fanoušci chodí povzbuzovat a hnát kupředu své
mužstvo při každém zápase, který, pokud se hraje v Opavě,
probíhá na stadionu v Městských sadech. Poznáte je lehce,
budou mít na sobě určitě klubové barvy, modrou a žlutou.
Musím zmínit alespoň některá jména kouzelníků s míčem,
kteří pocházejí z Opavy a jako hráči fotbalu to dotáhli
hodně daleko. Patří mezi ně obránce Zdeněk Pospěch,
útočník Zbyněk Pospěch nebo další útočník Jan Nezmar.
Určitě znáte „fotbalovou hymnu“ s textem od Františka
Ringo Čecha. Doplňte chybějící slova.
Zelená je tráva, ……………… to je hra
a ten ……… kulatý je věc …………………
tak si …………… z nás na něj …………… dej
po ………… ho pěkně podávej.
……………………. až na nás zavolá
kouzelnou ………… má
………… tak jak zítra i za ……………
náš ……… je připraven.
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Basketbalu neboli košíkové se v Opavě opravdu daří. Hráči se
tu prohánějí pod košem už 70 let. Palubovka v hale
na Mařádkově ulici zažila to nejúspěšnější období opavského
týmu. Díky svému umění dokázali hráči už 4 x získat
mistrovský titul. Bývalí skvělí basketbalisté a nynější trenéři
Petr

Czudek

nastupující

a

nové

David
mladé

Klapetek
hráče.

jsou

příkladem

V městských
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v rekordním čase vyrostla víceúčelová hala, kde se nyní
konají všechny basketbalové zápasy BK Opava.
Malý testík zjistí, jak na tom s košíkovou vlastně jste.
Jak se jmenuje hráč, který bývá obvykle nejvyšší, blokuje
soupeřovy střely a doskakuje míče: a) rozehrávač
b) pivot
c) křídlo
Jakou hodnotu má trestný hod: a) 3 body
b) 2body
c) 1 bod
Hřiště má rozměry: a) 28m x 15m
b) 25m x 13m
c) 23m x 18m
Na hřišti může být najednou: a) 7 hráčů
b) 6 hráčů
c) 5 hráčů
Basketbal je nejpopulárnějším sportem: a) v Anglii
b) v USA
c) v Kanadě
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Tak jako se příroda probouzí po dlouhé zimě a jaro
nastartuje nový život, tak i lidé přestanou být pohodlní
a zlenivělí. Více je to táhne ven.
Právě Městské sady v Opavě jsou ideálním místem, kde i Vy
můžete s rodiči aktivně trávit volný čas.
Pokud máte rádi in-line bruslení, čekají tu na Vás 3 různě
dlouhé okruhy na zdokonalení a procvičení techniky jízdy.
Kolem řeky Opavy se dá také bruslit, ale pozor na chodce
a cyklisty. Milovníci bruslení se několikrát za rok scházejí
k čím dál tím víc populárnějším večerním projížďkám, Blade
Nights Opava. Trasa měří asi 13 km a vede po místech, kde
se normálně bruslit nesmí. Účastníků bývá i přes 400, a aby
vše probíhalo v pořádku, nesmí nikomu z nich samozřejmě
chybět kromě bruslí taky přilby, chrániče a reflexní doplňky.

Bruslení není jediná sportovní disciplína, které se můžou
aktivní lidé věnovat v Městských sadech. Najdete tu taky
Fitness zónu, ideální na protáhnutí těla a posilovací cviky.
Mnozí mladí sportovci si tu zlepšují svou kondici.
Skate park s různě obtížnými překážkami zase přitahuje
další nadšence. I když se dá běhat skoro všude, pro svůj klid
je to vyhledávané místo i pro mnohé běžce.
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Mezi další aktivitu, která je spojena s Městskými sady, se
řadí jízda na kole. Vede tudy totiž cyklotrasa, která se dál
napojuje na další trasy. Po celé Opavě a blízkém okolí už jich
vzniklo 16. Jsou velmi dobře značené a jistě k nim
zanedlouho

přibydou

další.

Cyklistika

se

stává

velmi

oblíbeným, nenáročným sportem, kterému se může věnovat
opravdu kdokoli a dbát tak lépe o své zdraví.

Každý rád vyhrává a já taky. Na kole jezdím opravdu dobře.
Mohli bychom si spolu zazávodit. Co říkáte? Určitě bych
zvítězil a na stupních vítězů bych byl na tom nejvyšším místě.
Anebo taky ne, vždyť, jak Vás znám holky a kluci, asi byste
mě porazili.
Jak se říká medaili za neoblíbené 4. místo?
…………………………………………………………………………….

Mladí sportovci často měří své síly i se svými vrstevníky
z jiných krajů i okolních států. A co vy, znáte své sousedy?
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Kanoistika má v Opavě taky dlouholetou tradici. Vyrůstají tu
špičkoví závodníci, kteří reprezentují Českou republiku na
mistrovstvích Evropy i světa. Členové Kanoe klubu Opava
mají možnost trénovat i na uměle vybudovaném kanále
u vojenského splavu na řece Opavě.
K nejúspěšnějším kajakářům ve své době patřil třeba Kamil
Mrůzek, mnohonásobný mistr světa.
Velmi dobře jsou na tom další opavští odchovanci, debl
kanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler. Na OH v Riu si jeli
pro jasné zlato, ale malá chyba je o ně připravila, skončili
tehdy na 8. místě. V minulém roce si spravili chuť, na ME
v Tacenu si vyjeli bronzovou medaili.
Několikrát za rok se sjíždí řeka Moravice. Letošní nejbližší
termín pro oficiální otevření řeky pro všechny vodáky bude
7. dubna. Pokud byste si pádlování na vodě chtěli vyzkoušet,
můžete s rodiči využít právě tuto příležitost.
Mezi další sporty, kde se určitě namočíte, patří třeba:
(doplňte chybějící písmena)

P…..A…..Á…..Í
V…..D…..Í

P…..L…..

S…..O…..Y

D…..

V…..D…..

P…..T…..P…..N…..
V…..S…..O…..Á…..Í
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I klasický zimní sport hokej má v Opavě své zastoupení. Této
nejrychlejší kolektivní hře se věnují chlapci i děvčata. Jedině
svou pílí dosáhnou takového úspěchu jako zlatý olympijský
vítěz z Nagana David Moravec nebo jeden z talentovaných
mladých hráčů, působících momentálně
v severoamerické NHL, Radek Faksa, kdo ví. A pokud ne,
nevadí. Důležité je, aby je sport bavil a dělali ho pro radost.
Nejen hokejisté, ale i široká veřejnost má na bruslení
k dispozici plochu opavského zimního stadionu. Víte, že
na jeho místě z jedné strany a městského bazénu z druhé
stálo na začátku minulého století jedno z největších kluzišť
ve střední Evropě?

Vyloženě dívčí nejsou ani bojové oddíly juda, karate, jiujitsu, aikida, taek won-da, krav magy nebo třeba šermu, ale
i tady se najde mnoho děvčat, a šikovných.

Zkrátka Opava není jenom krásné historické a kulturní
město, sport tu má taky své důležité místo.
11

Zakroužkujte červeně všechna slova a slovní spojení, která
podle Vás určitě patří k jaru.
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Ohnivá ruka
pověst z Opavy

Za prací do Opavy z nedalekých Velkých Hoštic docházel
každý den jeden zedník. Vždy musel jít po mostě, pod
kterým pocestní několikrát zahlédli dva ohnivé mužíky.
Jednoho dne se v práci hodně zdržel. Využil toho, že je ještě
ve městě a zašel si s kamarády do hostince na pivo. Čas mu
rychle ubíhal a najednou si zedník uvědomil, že by měl raději
pospíchat domů. Nebylo moc bezpečné pohybovat se v noci
venku.
Cesta byla ten večer ale nějaká dlouhá. Obyčejně byl za
hodinku doma, teď šel už dvě, a pořád chalupu neviděl.
Najednou se před ním objevil ohnivý mužíček a nabízel
milému zedníkovi, že mu na cestu posvítí. Ten se tak vylekal,
že ztratil v tu chvíli řeč a upaloval domů. Mužíček svítil dál
a hnal se za ním.
Zedník sotva popadal dech, když vpadl do chalupy a rychle
přibouchl dveře. Žena se divila tomu, jak vypadá, že je celý
zpocený a bledý strachy. Skoro to vypadalo, jako by ho
někdo honil.
Až teď si zedník uvědomil, že za to svícení ani nepoděkoval.
Škvírou pode dveřmi bylo vidět světlo, žár a pak ucítil,
jakoby se pálilo dřevo. Jakmile otevřel dveře, našel na nich
vypálenou dlaň.
Od té doby si už navždy pamatoval, že za službu se musí
poděkovat všem, i ohnivým mužíkům.
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Udělejte radost své mamince a k jejímu svátku, druhá
květnová neděle, připravte zdravou večeři.
Na zapečené cukety budete potřebovat:
2 středně velké cukety
8 rajčat
6 stroužků česneku
sůl
pepř
200g tvrdého sýra
olivový olej
1. Omyjte cukety a rajčata.
2. Pak je nakrájejte na kolečka, osolte a opepřete.
3. Olivovým olejem lehce vymažte zapékací mísu.
4. Do mísy naskládejte cukety a rajčata.
5. Vše pomažte prolisovaným česnekem a pokapejte
olivovým olejem.
6. Misku vložte do trouby a pečte asi 20 minut.
7. Pak misku vytáhněte, povrch posypte nastrouhaným
tvrdým sýrem a v troubě dopečte.

Krásné jarní dny Vám přeje
skřítek Knihomílek.

15

Noviny skřítka Knihomílka
ISSN 2336-4823
Copyright ©
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Vydává:
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27, 74601 Opava

Redakce:
Bc. Pavla Raková - šéfredaktor (detske@okpb.cz)
Iva Volfová (detske@okpb.cz)
Bořivoj Frýba

Elektronické zpracování:
Marek Ulička (marek.ulicka@okpb.cz)

16

