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ODBORNÝ KEMP ČESKÉHO JAZYKA

Blanka HEJTMÁNKOVÁ

1 Úvod
„My přijdem blíž, my přijdem blíž…“ – cestujeme po světě i do vesmíru. Takové
téma vévodilo letošnímu kempu českého jazyka. V roce 2019 ani jiné téma zvolit nešlo. Proč?
Inu proto, že 14. února oslavil sté narozeniny jeden z nejslavnější dvojice našich cestovatelů
Miroslav Zikmund, že Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha z Plas vyrazili na stejnou expedici jako
oni, že se před pěti sty lety vydal na svou pouť s cílem obeplout svět Fernão de Magalhães, že
16. července v 9.32 tomu bylo přesně padesát let, co odstartovalo Apollo 11, že 9. ledna 2019
objevila NASA spolu s týmem amatérů novou „Zemi“ K2-288Bb s možností potenciálního
života… A také proto, že téma cestování ještě zpracováno nebylo.

Dochvilná, pracovitá, bezproblémová a velmi nadaná pětice studentek a trojice
profesorek češtiny sušického gymnázia se do hry na putování a toulání po cestách skutečných
i fiktivních, historických i budoucích, závažných i plných humoru zapojila skvěle.
Cestami je provázela metodická dvojice PaedDr. Blanka Hejtmánková a PaedDr. Eva
Schneiderová a vzhledem k navrženému programu byla dvojice aktuálně doplněna o další
znamenité lektory. Přednášky, semináře či workshopy vedli (řazeno časově podle programu):
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. – literární historik a vedoucí katedry ČJL na PedF
ZČU
- PhDr. Marie Hálová – vedoucí oddělení historických fondů SVK Plzeň
- Ing. Jan Langhammer, CSc. – člen výboru Spolku sběratelů a přátel exlibris
- Zdeněk Světlík – dlouholetý člen Unie výtvarných umělců Plzeň
- Mgr. et Mgr. Evermod Gejza Šidlovský, O. Praem., strahovský bibliotékář a autor
publikace o Strahovském klášteře
- PhDr. Helena Chýlová, PhD. – odborná asistentka katedry ČJL na PedF ZČU
- Mgr. Marcela Štýbrová – kurátorka výstav a edukátorka Západočeské galerie
Robinsonem byl jeden z nejvýznamnějších českých básníků Jiří Žáček.
-

Naše putování začalo v Knihovně města Plzně a pokračovalo přes Studijní a vědeckou
knihovnu (hlavní budovu i Evropský dům), Techmanii Science Centrum, Strahovský klášter,
Muzeum Karla Zemana až do Masných krámů Západočeské galerie. Samozřejmě nesměly
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chybět plzeňské kavárny. V jedné z nich, univerzitní kavárně Družba, vznikly ex libris pro pana
Miroslava Zikmunda.
Všem lektorům a institucím patří srdečný dík za vstřícnost a spolupráci.

2 Program
Program kempu pro nadané – český jazyk - ve dnech 19. – 23. 8. 2019 v Plzni
pondělí 19. 8. cestopisy a jejich historické i tematické souvislosti
- uvedení do problematiky (V. Viktora)
- praktické seznámení se starými tisky
 prohlídka starých tisků v badatelně SVK (M. Hálová)
 četba textů Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Oldřicha Prefáta
z Vlkanova a Jana Amose Komenského včetně odkazu na vokabulář webový
ÚJČ ČAV (B. Hejtmánková)
- literatura s tematikou sci-fi a fantasy (E. Schneiderová)
úterý 20. 8. putujeme ke hvězdám
- přednáška o autorovi a rozbor knihy
 Antoine de Saint – Exupéry: Malý princ (E. Schneiderová)
 Jan Neruda: Písně kosmické (B. Hejtmánková)
- Planetárium včetně 3D filmu Apollo 11
- ex libris
 seznámení s ex libris (J. Langhammer)
 tvorba ex libris pro Miroslava Zikmunda (Z. Světlík)
- deskové hry (E. Schneiderová)
středa 21. 8. cestujeme prostorem i časem
- Strahovská knihovna (E. G. Šidlovský)
- káva s Robinsonem (J. Žáček)
- Muzeum Karla Zemana
čtvrtek 22. 8. jazyk historické i současné cestovatelské komunikace
- zvláštnosti slovní zásoby cestopisů 19. století (H. Chýlová)
- cestovatelský blog a vlog (H. Chýlová)
- motivy a jazyk putování v pohádkách (film Hodinářův učeň)
- frazeologismy s motivem cesty (B. Hejtmánková)
pátek 23. 8. výtvarné cesty necesty
- artefiletická dílna k výstavě „Kubišta – Filla. Plzeňská disputace.“ (M. Štýbrová)
- dokončení a shrnutí tématu kempu prostřednictvím textů frekventantek
- hodnocení kempu
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3 Úkoly
Vzhledem k tomu, že všechna umění spolu souvisejí, pracovali jsme různými formami
různých druhů umění, a protože každá věková skupina potřebuje vlastní přístup, byly
zformulovány úkoly zvlášť pro učitelky (cestopisný blog celého kempu)

19. 8. 2019

Den první aneb Naše putování začíná

Tak jsme zase tady. Ahoj, Blanko, jak milé shledání opět po roce. Kde jsou holky? Ještě
se testujou… A kluci? Letos žádní nebudou. Zbabělci. A Eva? Přijede za chvíli. Děkujeme za
dárečky, na oplátku se ti podepíšeme na všechna ta lejstra, to je samozřejmé.
Bez práce nejsou koláče, my ale motivačně dostáváme velký řízek a pak se teprve jde
na to! Tradiční cesta na náměstí, kde u andělíčka zahájíme letošní putování poněkud netradičně
– telemostem mezi Plzní a Prahou. Na dálku po telefonu zdravíme Marušku, bude nám tu
chybět. Pozor, rychle si něco přejte! Cože? Někdo si tu přál kávu? Většinou si přejeme zdraví…
Tak to pojďme spojit a dáme kávu v Lékárně.
Už jen pár kroků nás dělí od Knihovny města Plzně. Profesor Viktora tu přednáší
o cestopisech. Přivede nás na myšlenku, že motiv cesty, poutě, putování najdeme téměř všude.
V literárních textech už od starověku. A nemusí jít vždy jen o cestopis. Paralelou k literárnímu
ztvárnění poutě je život každého z nás. Každý směřujeme od startu k cíli. A rozhodně by mělo
platit, že i cesta je cíl.
Kam poputujeme dál? Do Studijní a vědecké knihovny. Navléknutím bílých rukavic se
proměňujeme v nadšené badatele a obdivovatele historických textů. No není to úžasné držet
v ruce knihu z 15. století a moci si v ní zalistovat?
Opustíme časy minulé a návštěvou kavárny s libozvučným jménem Knihomol si
dodáme vzpruhu ryze současnou. Zjišťujeme, že Viki zbožňuje kávu s hromadou skořice. Už
pět minut před šestou se čtveřice „kempistek“ tlačí na dveře jídelny s bojovým pokřikem:
„Gymnázium Sušice hladové je nejvíce!“ (Julie výjimečně nekřičí, jen se usmívá.) Po dobré
večeři můžeme pokračovat v programu. Eva a její přednáška o sci-fi literatuře jsou hezkou
tečkou za dnešním putováním. Teď už rychle do postýlek a nechte si zdát o nějaké krásné
pouti…

20. 8. 2019

Den druhý aneb Putujeme ke hvězdám

A jedeme dál! Po vydatné snídani (párek nezklame) se vrháme na Nerudu. Blanka o něm
ví snad všechno. Eva pak přidá i nějaké ty drby. Slova „my přijdem blíž“ jsou krásným oslím
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můstkem mezi Písněmi kosmickými a světem Malého prince. Jeho putování po planetách nás
zavede až do planetária plzeňské Techmanie. Hned v úvodu spatříme něco nevídaného –
Viktorku vzhůru nohama! Statečná holka, ani nevyužila přistavený oranžový kyblíček. Ujme
se nás průvodce Pavel a provede nás i těmi nejtajnějšími zákoutími planetária. Nakonec se
usadíme v 3D kině a některé z nás blaženě usínají. Těm bdělejším se naskytne dechberoucí
pohled na hvězdnou oblohu. Nad hlavami nám prosviští Apollo 11 a Armstrong s Aldrinem
vystupují na povrch Měsíce. My se naopak z hvězdných výšin sneseme na zem a úplně
přízemně jedeme trolejbusem na svíčkovou.
V Evropském domě už na nás čeká ing. Langhammer a přednáška o ex libris. Dojetím
zamáčkneme slzu při pohledu na ex libris s motivem sušického náměstí. Další slzička nám
ukápne po zhlédnutí výstavy ilustrací Oty Janečka, protože všichni s láskou vzpomínáme na
první věty ze Slabikáře. Máma mele maso. Ema má mísu.
Pod odborným dohledem pana Světlíka vytvářejí ti odvážnější z nás vlastní ex libris. Ti
méně hraví připraví návrh doprovodného textu, který bude společně s cestovatelskými ex libris
předán tomu nejpovolanějšímu, panu Miroslavu Zikmundovi, slavnému cestovateli.
V cestovatelském duchu se nese i večeře, špagety cestují v tom lepším případě pouze
po talíři, ne všichni je ale dokážou na vymezeném prostoru uhlídat. Bonusem dnešního večera
jsou deskové hry. Eva jich z Prahy přivezla v batohu snad pět kilo! Unavené hrou uléháme do
postýlek. „Šup polštáře pod hlavy, zítra jedem do Prahy!“

21. 8. 2019

Den třetí aneb Cestujeme prostorem i časem

Natěšené a vyzbrojené několika půlkilovými jablky usedáme do rychlíku směr
Stověžatá. S trochou štěstí najdeme zkratku ke Strahovskému klášteru a v přesně domluvený
čas (hodiny odbíjejí jedenáct) nás vítá hlavní bibliotékář s prazvláštním jménem Evermod
Gejza Šidlovský, O. Praem. Interiér kláštera nám vyráží dech a duše milovníků knih cestuje do
osmého nebe při vstupu do Teologického a Filosofického sálu knihovny. Nádhera! Ale jak říkal
náš průvodce, je třeba živit nejen ducha, ale i tělo, proto opouštíme klášter a tramvají míříme
do podniku s podezřelým názvem Tlustá myš. Tam nás kromě oběda čeká i káva s Robinsonem.
Kdo bude tím tajemným Robinsonem? Blanka ani Eva nechtějí nic prozradit. Upřímně
přiznáváme, že očekáváme příchod Marušky. Ale ke stolu přichází slavný básník. Jiří Žáček.
Knihu Café Robinson si poneseme domů i s věnováním a podpisem autora. Opravdu milé
setkání, přátelské povídání, společné focení. Jedinečný zážitek!
A od Tlusté myši rovnou pod most. Pod ten nejslavnější. Ve škole nám říkali, že nese
jméno Otce vlasti. Ale možná se mýlili… Pod mostem je totiž muzeum jiného Karla, Karla
Zemana. Pokoušíme se proniknout do tajů filmových triků a cestujeme prostorem i časem. Na
závěr jsme v náročném konkurzu vybrány pro natáčení dodatečných scén k některým
Zemanovým filmům, takže se ocitáme před kamerou a objevujeme se v pravěku i na Měsíci.
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Po zvládnutí téměř nezvládnutelného kvízu získáváme kód k zamčené truhle. Čekáme, že
objevíme zlato, stříbro, drahé kamení, ale je v ní mnohem víc! Pro každou „kempistku“
nacházíme obálku s překvapením. Veselé obrázky, vřelá slova, povzbudivé myšlenky, osobní
dárečky. Neskrýváme dojetí. Díky moc.
Dnešní den naplnil téma cestování vrchovatě. Tramvaj č. 2, rychlík Berounka, eskalátor,
pojízdný chodníček, metro trasa C, tramvaj č. 22, tramvaj č. 12 a na závěr nečekaně i Pendolino.
„Místenky jsme neměly, a přesto jsme seděly.“

22. 8. 2019

Den čtvrtý aneb Cestování a média

Dopolední seminář s názvem Cestovatelský blog jako jedna z forem současné mediální
komunikace vede doktorka Chýlová. Její přednes je poutavý, lektorka nás dokáže aktivně
zapojit do diskuse. Všichni máme s cestovatelskými blogy nějaké zkušenosti, někdo větší,
někdo menší. Věnujeme se lexikální a stylistické stránce internetových příspěvků, zamýšlíme
se nad fenoménem typu blogger, youtuber či influencer. Nahlédneme i do jiných médií,
například do problematiky novinových textů či televizních pořadů.
Oběd nestojí za řeč – vepřové nudličky nahnědo. Chuť si spravíme v kavárně dobrou
kávou a různými druhy dortíků (ochutnáme všechny). Hned nám to lépe myslí. Přicházejí na
řadu frazémy s motivem cesty a mnoho úkolů k zamyšlení.
Odpoledne se věnujeme dalšímu komunikačnímu prostředku, a tím je tentokrát film.
Pohádka Hodinářův učeň je příběh o hledání štěstí, o cestě za láskou a za poznáním,
o překonávání překážek. Motiv putování jako vyšitý.
Večerní program je poklidný a povznášející. Čteme si vypracované slohové úkoly
z celého týdne. Jak jsou nápadité! Pronikáme do světa fantazie a necháváme se v myšlenkách
přenést do jiných dimenzí. „Zavřem oči, půjdem spát, necháme si něco zdát.“

23. 8. 2019

Den pátý aneb Šťastnou cestu!

Naše společné putování je u konce. Dopoledne ještě strávíme v příjemné atmosféře
zážitkové dílny k výstavě „KUBIŠTA – FILLA“. Mgr. Štýbrová je dáma na svém místě.
Západočeská galerie nabízí pestré programy spojené s různými výstavami. Tentokrát si hrajeme
s barvami, tvary, se slovy i s hudbou. Pokoušíme se najít svou vlastní cestu ke dvěma výrazným
osobnostem minulého století. A docela se nám to daří. Určitě si odnášíme spoustu poznatků
nejen o Kubištovi a Fillovi, ale i o sobě. Umění spojuje. Umění je komunikace. Umění je cesta.
Je třeba zmínit ještě jednu osobnost. Karel Čapek se do našeho týdne hodí, že? Psal
cestopisné črty a fejetony. Je autorem těchto slov: „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž
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chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ Souhlasíme a děkujeme za příjemně strávený týden,
za společné zážitky, za možnost poznat bezva lidi se zájmem o češtinu, a to napříč generacemi.
To vzájemné obohacování se je všestranně prospěšné a ducha povznášející.
„Děkujeme za to, hlavní surikato!“
Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná. Tak šťastnou cestu domů!

a zvlášť pro studentky:

1. napsat sci-fi příběh (1 – 2 strany) na jedno z uvedených témat z knih:
- Isaac Asimov
Hra na honěnou
- Arthur Charles Clarke 2001: Vesmírná odysea
- Ray Bradbury
Marťanská kronika
- Robert Merle
Malevil
- Dmitry Glukhovsky
Metro 2033
- Gene Brewer
Svět podle Prota, Na světelném paprsku
- Liou Cch´-Sin
Temný les
- Veronica Rothová
Divergence
- John Sandford
Mise Saturn
- Jiří Kulhánek
Vyhlídka na věčnost
- Kurt Vonnegut
Mechanické piano
2. Vytvořit jednu krátkou kapitolu do knihy o Malém princi, např. setkání s narkomanem,
politikem, básníkem, zpěvákem…
3. Vytvořit cestovatelské ex libris pro Miroslava Zikmunda
4. Vymezit význam slov v ukázce Miloty Zdirada Poláka v současnosti a pokusit se
odhadnout význam slov v 19. století; práce s exonymy
5. Práce s dvěma cestovatelskými blogy – sledovat míšení žánrů, vyjadřování času, popis
prostoru, slovesa pohybu; cestovatelské portály
6. Vysvětlit rozdíly vyjádření a významu frazeologismů a přísloví s tématem cesty
-

jít svou cestou
jít přímou cestou
jít cestou nejmenšího odporu
jít postranními cestičkami
jít cestou – necestou
najít svou cestu
dát se jinou cestou
zůstat v polou cesty
vážit cestu
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prošlapat někomu cestu
vstoupit někomu do cesty
plést se někomu do cesty
přeložit někomu stéblo přes cestu
jít někomu z cesty
je na dobré cestě
cesta je mu otevřena
nic mu nestojí v cestě
znát cestičku

-

mluvit z cesty
posvítit si na cestu
dostat se do slepé uličky
zlatá střední cesta
doprovodit někoho na poslední cestě
všechny cesty vedou do Říma

7. Vytvořit pomyslnou mapu svého světa a do „svého koutku světa“ zasadit krátký příběh
jiné postavy
Bára
Hovím si ve svém koutku, na stole před sebou napínavou knihu, teplý čaj a čokoládový dortík.
Z rádia zní oblíbené písničky… když náhle na stránky knihy vběhne nějaký brouk. Leze
neskutečně rychle. Když se na něj chci podívat, tak tak stihnu zvednout knížku, než ji podélně
překoná.
Dám si stránku s hmyzákem těsně před oči a překvapeně se usměju. Vždyť je to starý známý
– Kvapník! Zblízka je slyšet i jeho písničku.
„Dobrý večer, Kvapníku. Nechtěl by sis tu na chvíli odpočinout? Podívej, jaká je tu
pohoda,“ oslovím ho.
„To tedy nemohl,“ zabzučí brouk, přeleze mi z knihy na dlaň a škrábe se až na rameno,
„mám toho ještě fůru. A ty bys tu taky neměla jen tak sedět. Než se setmí, zbývá ti ještě spousta
času. Přece o tu jen tak neprosedíš.“
„Už jsem toho dneska stihla dost. Byla jsem ve škole a u zubaře, udělala domácí úkoly…
a teď si vychutnávám chvíli pohody.“ řekla jsem.
„Určitě by se ale ještě našlo něco, co bys místo tohohle vysedávání mohla stihnout.“
zabzučel mi Kvapník přímo do ucha, kam zatím stihl dolézt.
„Ale na to bude čas zas zítra. Dnes už mám na tuhle svou chvilku právo.“ nenechala jsem
se broukem zneklidnit a vyhnala ho oknem ven.
Venku je léto, tak určitě nezmrzne. A tady už mě docela štval.

Julie
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Sedím sama, ve svém pokoji, na posteli a čtu si knížku. Užívám si tu chvilku jen pro sebe,
když uslyším tiché zamňoukání. Nemám ponětí, odkud se vzalo, protože naše kočička Čikita je
v obývacím pokoji s babičkou a jinou kočku nemáme.
Rozhlédnu se kolem sebe a náhle ji spatřím – je to Žužinka, kočička, která nám před
půlrokem zemřela! Dívá se na mě, očka jí září a usmívá se. Opatrně k ní přijdu a pohladím ji.
Teď vím, že to, co vidím, není jen přelud, cítím pod rukama její hebkou srst. Zvednu ji a posadím
se s ní na postel. Chvíli ji hladím, mluvím na ni a ona spokojeně přede a naslouchá mi.
Najednou cítím, že se mi zavírají oči a usínám. Když se probudím, Žužinka už vedle mě není.
Jak přišla, tak zase odešla.
Nevím, zda to byl jen sen, ale co vím jistě, je, že to bylo opravdu příjemné setkání.

Markéta
Doma, u mě v pokoji, v mojí posteli. Na tomhle místě mi bylo vždy nejlépe. Vždycky jsem tu
vnímala bezpečí, klid a pohodu, jaké jsem nikde jinde necítila, než přišel on. Objevil se
zničehonic a bez pozvání. Nikdo se ho o to neprosil.
Nejprve jsem si ho nevšimla, dokavad se nezačal hýbat. Cítila jsem, jak mě lechtá na
chodidle. Podívala jsem co, co to je, a byl to on. Pavouk. Ten nejošklivější pavouk, jakého jsem
kdy viděla. Strachy jsem vyskočila z postele.
Proč sem přišel? Na místo, které pro mě znamenalo bezpečí! Nevěděla jsem, co s ním mám
dělat. Rozhodla jsem se, že se ho musím nějak zbavit. Napadlo mě nejjednodušší řešení – chytím
ho do ponožky.
Ze skříňky jsem vzala první ponožku, co mi přišla pod ruku, pomalu jsem se přibližovala
k pavoukovi, zabalila ho do ponožky a vyhodila ho z okna. Potom už se nevrátil.
Povedlo se mi se nezvaného hosta úspěšně zbavit, ale od té chvíle jsem se na posteli necítila
už tak bezpečně jako dřív. Uvědomila jsem si, že každou chvíli může přijít někdo, kdo vám
vaše místo, váš kousek světa, naruší.
Terka
„Ťuk, ťuk,“ ozvalo se nesměle.
„Co je?“ zareaguji docela nepřiměřeně. Vzápětí si to uvědomím a uklidním se.
„To jsem já.“
Podle hlasu osobu poznávám, ač mi to chvíli trvá. Je to Jituška, moje mladší sestra.
„Pojď dál.“
„Tak jo. A kde jsi?“
„Ve svém světě.“ odpovím zasněně.
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Jituška otevře dveře do pokoje a vstoupí.
„Ale vždyť sedíš na posteli. Vidím tě.“ zarazí se.
„Já vím. Svůj svět mám v hlavě. Nikoho do něj nepustím.“
„Ani mě?“
„Ne, ani tebe. I když… nakouknout bys možná mohla.“
„Jupí!“ zavýskne a posadí se na postel vedle mě. „A co mám dělat?“
„Zavři oči a budeš tam.“
„Dobře.“
Po chvilce ticha zcela vážně povídá: „Ale já tě vidím sedět na houpacím koni uprostřed
bazénu naplněného řízky!“
Zasměji se: „No, tok to je asi tvůj svět.“
„A vidíš mě taky v tom svém?“ zeptá se nesměle.
Otevřu oči a pohladím ji po vlasech: „Vidím. Neboj.“
Viki
Často sedávám ve velkém křesle u hořícího krbu. Celý dům spí. Je ticho. Občas za mnou
někdo zavítá a já mu pak čtu.
Dnes ke mně zavítala malá hnědovlasá dívka. Velké obočí, na fotkách se převážně mračí jak
pučmeloud. Známe se velice dobře, ale osobně jsme ještě neměly možnost se setkat.
Často bych chtěla být jí. Žít v jejím světě, žít její život. Také často myslím, zda je na mě
pyšná, nebo jsem ji zklamala. Je ještě tak mladá!
Bydlí ve Varech, panelák, 10. patro. V jednom pokoji spí ona a další tři kluci. Je šťastná!
Během pár minut se stane popelkou, lesní vílou nebo čarodějkou. Ke všemu má maminkou ušitý
kostým. Jmenuje se Viktorka. Rodiče se na sebe usmívají a oba ji večer před spaním obejmou.
Když ale konečně přišla za mnou, vyzvala jsem ji, aby si mi sedla na klín. Vzala jsem knihu
a četla jsem jí. Básně Josef Václava Sládka ji uchvátily, usnula mi v náručí.
Úkoly artefiletické dílny na výstavě „KUBIŠTA – FILA. Plzeňská disputace“ plnily
všechny účastnice kempu včetně lektorek.

cesta a cestopis ve staré literatuře

Zahájení kempu přednáškou prof. Viktory se v minulých ročnících velmi osvědčilo, a tak
i letošní kemp začal uspořádáním faktů a zjištěním souvislostí jednotlivých etap literárního
vývoje cestopisů. Spojení s psychologickým vnímáním cesty jako životní pouti dodalo
zajímavá spojení.
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Doplnění teorie praktickými ukázkami zařídila Dr. Hálová ve Studijní a vědecké
knihovně mimořádným zážitkem: účastnice navlékly bílé rukavičky a listovaly takovými
skvosty, jakými byly tisky 15. – 18. století. Zjistily, že drastická cenzura existuje odpradávna
a že odstranění jezuitských přelepek a začernění „nevhodných“ textů bratrských knih bude stát
restaurátory ještě hodně práce.
Závěrem vstupního setkání se starými cestopisy bylo detailní porovnání jazykové stránky
tří textů – Prefátova, Harantova a Komenského popisu bouře na moři.

vesmír
Téma obdivu k vesmíru a k jeho dobývání bylo námětem dalšího zpracování
v přednáškách, rozborech konkrétních děl, praktických cvičeních i filmovém dokumentu:
1. Jan Neruda: Písně kosmické
2. Antoine de Saint – Exupéry: Malý princ
3. díla žánru vědeckofantastického, jenž je vymezený výskytem spekulativních
technologií či přírodních jevů s dosud neznámými formami života; často bývá zasazený
do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie
4. v současnosti velmi oblíbený žánr fantasy, v němž je místo technologií hlavní rekvizitou
většinou magie a fyzická síla
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5. prohlídka planetária plzeňské Techmanie s průvodcem, komentovaný 3D dokument
o Apollu 11
6. komentovaná prohlídka Muzea Karla Zemana včetně praktických ukázek z filmů
a literární hry
Bára
Když Malý princ podruhé navštívil Zemi, přistál na okenním parapetu jakéhosi rodinného
domu. Zvědavě nahlédl dovnitř. U stolu hned pod oknem seděl pozemský chlapec, v rukou držel
obdélníkovou destičku, bez přestání na ni upíral zrak, ťukal do ní a přejížděl ji prsty.
Malý princ nedočkavě zaklepal na okno. Takovou osůbku ještě nikdy neviděl. Velmi se mu
podobala, a tak ji toužil poznat. Kluk uvnitř se však soustředil jen na svou destičku. Malý princ
zabušil silněji. Chlapec konečně zvedl hlavu a překvapeně vykulil oči, ale jednou rukou stále
přejížděl po destičce. Druhou otevřel okno. Malý princ vnikl do pokoje.
„Jak jsi sem vylezl?“ zeptal se hoch, zrak znovu upřený na malý přístroj, ze kterého se
ozývaly děsivé rány.
„Já jsem nevylezl, ale přiletěl.“ odpověděl Malý princ, ale kluk už ho nevnímal.
„Hurá, zásah! A další! Je po nich!“ vykřikoval.
Malý princ mu nahlédl přes rameno. Pod chlapcovými prsty se na destičce míhaly hvězdy
a planetky se zelenými mužíčky. Kdykoli do ní klepl, objevil se červený paprsek a celou planetku
roztříštil.
„Nech toho, vždyť zničíš hrozně moc planetek!“ vykřikl Malý princ a vytrhl chlapci přístroj
z rukou. Rány však duněly dál.
„Vrať mi to!“ pokusil se ničitel Malému princi svou destičku vyškubnout a získat ji zpět.
Malý princ ji však odmítal pustit: „Co když zničíš i moji planetu?“
Teprve to malého pozemšťana vytrhlo ze zápalu hry.
„Říkal jsi, že jsi sem přeletěl, a teď tu povídáš o nějaké svojí planetě? Nejsi snad
mimozemšťan?“
„Jsem Malý princ z planetky B612. A jak říkají tobě?“
„Fi…Filip.“ zakoktal kluk a oči se mu rozšířily údivem. „A není vás víc? Jestli chcete
provést invazi na Zemi, tak… tak si nás nepřejte! Budeme bojovat!“ a začal v hračkách lovit
pistolku na kapsle.
„Ne, jsem úplně sám a ani nevím, co to invaze je.“ odpověděl Malý princ.
„Snad nekecáš, ale budu si na tebe dávat pozor.“ prohlásil kluk.
Přístroj v rukou Malého prince náhle ztichl.
„Hele, nechceš si se mnou zahrát hru na iPhonu? Mám ještě jeden.“ napadlo Filipa.
„Rozhodně ne. Nevím, co je to za divnou placičku, ale ničí planety.“
Filip vyprskl smíchy: „Ty nevíš, co je iPhone? Myslel jsem, že marťani jsou mnohem
chytřejší. Ale tu hru bys měl zkusit, je to velká zábava.“
„Ne. Rád se dívám na skutečnou oblohu. Ve hvězdách je spousta krásných obrázků. Nechceš
se podívat?“
„Já nevím. Určitě je tam zima a rodičům by so to nelíbilo.“
„Pojď! Aspoň na chvíli.“ přesvědčoval Filipa Malý princ.
A tak si Filip natáhl přes hlavu svetr a opatrně vedl Malého prince před dům. Malou zahradu
osvětlovala zář lamp z ulice za plotem.
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„Ale ne… kvůli těm světlům se všechny hvězdy schovaly,“ zalitoval Malý princ, když pohlédl
na nebe, „musíme od těch světel pryč. Snad se nám pak hvězdy ukážou.“ a rozběhl se do tmy
za dům.
Filip však zůstal stát. Malý princ se k němu vrátil, jemně ho plácl přes ruku a zvolal: „Máš
babu!“
Tuhle hru ho naučila liška a tvrdila, že po těchhle slovech správný kluk musí běžet za tím,
kdo je vyslovil, za každou cenu.
Filipovi se v mysli vynořily vzpomínky na dny, kdy se při téhle hře proháněl s kamarády
po zahradě celé odpoledne, než začal stále častěji pronásledovat příšerky v mobilním telefonu,
a bez dalšího dlouhého váhání se rozběhl za novým přítelem. Oběhli dům, v nevelkém, ale
hustém lesíku si vyměnili ještě pár jemných plácnutí a udýchaně se zastavili na louce, která se
rozevřela za hradbou stromů. Po světle z ulice tu nebylo ani památky.
Malý princ nedočkavě zaklonil hlavu: „Podívej se taky nahoru.“
Filip ho poslechl a užasle vydechl: „Tý jo!“
Takovou nádheru už hodně dlouho neviděl. A nemohlo se jí vyrovnat ani promítání v 3D
planetáriu.
Julie
Malý princ přistál na další planetě. Na planetě 337, která je jen nepatrně větší než ta jeho,
ale nachází se na ní o mnoho více věcí. Tady leží truhlička se šperky, tam další, tu peněženka,
tam zase cihla zlata. Planetku totiž obývá zloděj.
„Dobrý den,“ pozdraví Malý princ a ptá se, „kdopak jsi?“
„Jsem zloděj.“ odpoví muž. „Každý den odlétám na planetu Zemi a okrádám lidi o jejich
majetek. Ale ouha, to jsem asi neměl říkat, že?“
Malý princ však nejeví žádné známky strachu či odporu a ptá se dál: „A proč to děláš?“
„No to je přece jasné, chci být bohatý, mít hodně peněz.“
„A k čemu ti je bohatství, když jsi tu sám? Jsi šťastný?“
Zloděj se zamyslí… Má pravdu, k čemu mi to je, když jsem tu sám. A radostně odpoví: „Děkuji.
Otevřel jsi mi oči.“
„Sice nevím, čím jsem ti pomohl, ale rádo se stalo. Ale teď už budu muset jít.“ rozloučí se
Malý princ a odletí zpět na svoji planetku.
V ten samý den zloděj vrátil všechno, co ukradl, a teprve pak se cítil šťastný.
Markéta
Malý princ se jako každý rok vydal na svou cestu za poznáním. Nevěděl, co ho čeká, ale
i přesto se těšil, že pozná něco nového. Když dorazil na další planetku, hledal něco nebo někoho,
kdo by mu prozradil, kde to vlastně je. Chvíli se rozhlížel a potom si ho všiml. Seděl schoulený
pod stromem. Malý princ přišel blíž, aby se podíval, kdo to je a jak vypadá.
Když se dostal blíže, poznal, že je to muž. Vpadal unaveně. Měl kruhy pod očima, pohublé
tváře a byl bledý jako stěna. Ani nepoznal, že má společnost.
„Dobrý den.“ řekl Malý princ.
Dobrý den.“ sotva ze sebe dostal muž.
„Je vám něco?“ zajímal se Malý princ.
„Proč se staráš,“ otráveně odpověděl muž.
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„Chtěl bych vám nějak pomoci, protože nemám rád, když jsou lidé kolem mě smutní.“ trval
na svém Malý princ.
„Ale já nejsem smutný.“
„A co vám tedy je?“
„Víš, lidem jako já se ve slušné společnosti říká narkomani. Tenhle svět se nám nelíbí, jaký
je, a proto si vytváříme svůj vlastní. Pomáhají nám k tomu jisté věci, které však nejsou úplně
zdravé. Nám to ale nevadí, protože se nám po nich uleví a je nám dobře. Časem si na ty věci
tolik zvykneš, že už bez nich nemůžeš žít. No a já je teď zrovna nemůžu najít, víš. Proto vypadám
takhle.“
„V tom případě jsem já taky narkoman…,“ uvažoval nahlas Malý princ.
„Cože?“ podivil se muž.
„Říkal jsi, že máš svůj svět. Já mám také svůj svět. Je daleko hezčí než ten skutečný.
A pomáhá mi k tomu můj beránek a moje růže. Ale já je mám pořád, takže jsem pořád šťastný
a spokojený. To mi připomíná, že už bych se asi měl vrátit. Na shledanou, pane narkomane, rád
jsem vás poznal. Tak zase někdy!“ rozloučil se Malý princ a zmizel.
„Na shledanou, ty malý, naivní kloučku.“ řekl s úsměvem muž a usnul.
Viki
Než Malý princ dorazil na další planetku, byl už velmi unavený. Uviděl postavu. Byla klidná,
seděla a hleděla na stromy, kde si hrály veverky a ptáčata.
„Dobrý den,“ spustil Malý princ, „mohu si vedle vás sednout?“
Odpověď nepřišla, a tak se Malý princ posadil.
„Jmenuji se Malý princ. Kdo jste vy?“
„Můžeš mi říkat, jak chceš. Můžeš mě mít rád i nemusíš.“ odpověděl starý, unavený hlas.
„A co děláte?“ otázal se Malý princ.
„To se těžko popisuje. Je toho hodně.“
„A je to užitečné?“
„Užitečné ano, ale nikdo to nemá rád. Nelze si představit život beze mě.“
„Co by se s nimi stalo?“
„Žili by. Byli by,“ odmlčela se postava, „dívej se.“ a ukázala na korunu stromu.
Pod stromem stála liška. Čapla nepozornou veverku a hned měla svačinku.
„A tohle by se nestalo, kdybych tu nebyla já. Jsem Smrt.“ řekla vážně postava.
„Páni, bez tebe nic neumře?“ žasl Malý princ.
„Ne.“
„Ani květiny neuhynou?“
„Ne.“
„A co beránci?“
„Ani ti ne.“
„A piloti?“
„Ne.“
Nastalo ticho. Malý princ si všechno srovnával v hlavě a pak zesmutněl.
„Tobě na někom záleží. Máš ho rád, viď?“ řekla Smrt chápavě.
„Ano. Mám rád svou růži.“
„A chceš mě pro ni požádat o shovívavost…“
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„Chtěl bych, ale ne pro růži. Chtěl bych vás požádat o shovívavost pro pilota, co mi nakreslil
beránka.“ vysvětlil Malý princ.
„Mohu si to promyslet?“ zeptala se Smrt.
„Promyslet? Vy se něčeho bojíte?“
„Bojím. Lidí a jejich povahy. Jejich neúcty k živým tvorům a řádu.“
„Jakému řádu?“
„Aby jedni mohli žít, mít na světě své místo, musí jiní odejít.“ řekla Smrt. „Je to neúcta k mé
práci. Všichni se snaží mě obejít… Přála bych jim pár dní bez jakékoli smrti a hned by se ke
mně modlili.“
„Máte pravdu. Důležitější bytost jsem na svých cestách ještě nepotkal.“
Sci-fi

Terka
„Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
Robot nesmí ublížit…“ běželo Lucy její plechovou hlavou. Přemýšlela, jestli to, co zamýšlí, je
opravdu to jediné správné. Zda je to hodné její výjimečnosti. A zároveň jako by viděla před
sebou film, ve kterém je hlavní postavou. Svůj vlastní příběh…
Zastavila se, aby se posadila. Přestala si nahlas opakovat první zákon robotiky a namísto
toho se plně soustředila na ten napínavý film, jehož byla nedílnou součástí. Na celý ten kolotoč
jejího nekonečně kovového života.
Vyrobili ji vlastně omylem. Nezkušení mladí pracovníci zapomněli na pár součástek
a nahradili je jinými. Ona byla jiná. Dokázala díky těm nepozorným chlapům něco, co ostatní
roboti nikdy. Přemýšlet. Přemýšlet jako živý tvor. Samozřejmě díky tomu ty šílené osoby
v modrých mundůrech povýšili a roboty, jako je ona, začali vyrábět ve velkém. Nikdo je
nevnímal jako nebezpečí. I když byli jiní. Nikdo ale neřešil, jak se taková hromada plechu asi
cítí, dokáže-li přemýšlet.
A nejspíše i proto si Lucy vybral spisovatel jménem Max. Taky byl jiný – psal básně, které
nikdo nechápal. Lidé příliš zlenivěli a už nedokázali číst mezi řádky, hledat cokoliv skrytého,
vnímat umění. Oba jiní, a přesto v něčem stejní. Ideální dvojice, zdálo se.
Lucy lehce vzala za kliku. Bylo odemčeno. Potichu otevřela a vstoupila do předsíně, odkud
dohlédla až do kuchyně. Max seděl u stolu s hlavou nalepenou na papíře a psal. Už zase. Lucy
vzdychla. Sice většinu jeho básní nechápala, ale některé se jí vryly do paměti. Třeba ta nedávná
o oxymóronu. Ačkoliv pořádně nevěděla, co to slovo znamená, báseň jako by pojednávala o ní.
To ona se přece rozhodla bojovat proti nespravedlnosti.
Tiše vešla do kuchyně a položila mu ruku na rameno. Zvedl hlavu a usmál se na ni.
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„Ahoj, tak už ses vrátila?“
Neřekla nic, jen mu nahlédla přes rameno do notesu.
„Hele, tomu nebudeš věřit,“ smál se, „ale když jsi odešla, úplně na mě sedla múza a od tý
doby jsem nezved hlavu od papíru. Chceš si to přečíst?“
Mlčky kývla a vzala si notes.
„Je to dobrý, ne?“ zeptal se sebejistě.
Opět jen mlčky přikývla a s úsměvem položila notes zpět na stůl. Pohladila Maxe po vlasech
a obrátila se ke kuchyňské lince. Max zatím s vítězným výrazem a nadšením pokračoval v psaní.
„Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
Jenomže já musím…“ zašeptala a otevřela skříň.
„Co povídáš, Lucy?“
Neodpověděla.
„Udělala bys mi, prosím, kávu?“
„Určitě. Vydrž chvilku.“
Postavila vodu a nahlédla do otevřené skříně. Vytáhla malý ostrý nožík. Ten s oranžovou
rukojetí. Ten, který jí Max dal k narozeninám. Ukryla ho v dlani a s uvařenou kávou kráčela
k Maxovi.
Max zatím vstal, vzal si od ní hrnek a něžně ji objal. Pohladila ho po zádech. Teď, blesklo jí
hlavou, udělej to teď. Chladně přiložila ocel k jeho zádům. Zavřela oči a …
Max ležel pod stolem v kaluži krve, rána byla opravdu hluboká. Vytáhla nůž ze zad a bezcitně
otřela do jeho kalhot.
„Stejně ty tvoje básně nestály za nic.“ zašeptala a do očí jí vhrkly slzy.

Viki
Všimli jste si někdy, jací lidé chodí v noci ve městech? Jo, jasně, napadají vás existence typu
bezdomovci, opilci, narkomani. Ale nikdy by vás asi nenapadla myšlenky, že všichni jsme roboti
a pouze oni jsou těmi, kdo narušili „program“ a zvítězili. Ale je to tak. Jsou to právě ti šťastní
narkomani, opilci a bezdomovci, kteří našli svou pravou identitu a program zničili.
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Před několika stovkami let se fikce stala pravdou. Lidstvo téměř celé vyhynulo a místo něj
nastoupili roboti. Rozmohla se totiž neplodnost. Nadměrné užívání hormonální antikoncepce
zamořilo planetu tak, že ohroženy byly i ženy, které ji neužívaly, protože se vyměšováním
dostala do vody a z té, ať byla sebelépe filtrovaná, se už nedostaly. Nejdříve vyhynula většina
druhů ryb, ptáci a savci zešíleli, ženy a muži přestali mít rozmnožovací schopnost. Průmysl
začal mít užitek z robodětí.
Robodětí bylo víc a více, a jak rostly, začaly vstupovat do politiky a zastávat další významná
místa. Lidská rasa byla vytlačena do kanalizace pod městem.
Občas v noci vylezeme. Narkoroboti jsou příjemní a prý nám rádi pomohou získat naše
domovy zpět – jen je třeba se dostat do hlavní budovy s vysílačem a poslat signál s nařízenou
autodestrukcí.
Jako vhodný den byl zvolen Silvestr. Nebudu to komplikovat a přejdu rovnou k věci. Zmáčkl
jsem tlačítko s nadějí, že se zrodí náš svět podruhé. Signál byl vyslán a dorazil do všech cílů.
Tak krásné výbuchy jsem na Silvestra už dlouho neviděl. Byly krásné skoro jak ten
ohňostroj…

Julie
V metru zhasla všechna světla. To na znamení, že už se venku nahoře snáší noc. S největší
pravděpodobností už všichni ulehli ke spánku. Tedy téměř všichni. Ve ztemnělém metru sedí na
lavičce mladý Corey a hledí do tmy.
Než vypukla válka, studoval na univerzitě. Potom se však všechny jeho sny a naděje
rozplynuly. Od doby, co jsou všichni přeživší odkázáni k životu v krytu, každý večer sedává
na lavičce a přemýšlí. Taky má o čem. Ví totiž, co ostatní nevědí. Zná plány nepřítele venku:
chce odstranit i zbytek lidstva. Corey ale o tom nesmí nikomu říct, neboť „A“, jak všichni
nepřítele nazývají, ho neustále sleduje, a prozradí-li Corey někomu jeho plány, čeká oba,
Coreye i druhou osobu, jistá smrt.
I dnes Corey přemýšlí nad oním tajemstvím. Už měl bezpočet příležitostí svěřit se, ale nebyl
dostatečně odhodlán. Stále věří, že tady dole znovu najde smysl života, o který válkou přišel.
„Vždyť i ten „A“ musí být jenom člověk…proč tedy chce všechny ostatní vyvraždit?“ přemýšlí
Corey nahlas. „A nemůže mě sledovat 24 hodin denně, musí přece taky spát.“ Coreye napadne
myšlenka, která by však mohla stát život jeho i všechny obyvatele metra…
Zvedne se z lavičky a míří k zařízení místního rozhlasu. Napřed rozsvítí světla a spustí sirény,
aby všechny obyvatele vzbudil. Když má jistotu, že všichni už budou vzhůru, začne: „Vážení
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spolupřeživší, omlouvám se, že jsem vás probudil, ale chtěl bych vám něco důležitého sdělit.
Vím, co „A“ chystá.“
A po této větě popsal všechny nepřítelovy plány a úmysly. Svou řeč ukončil: „Když nic
nepodnikneme, je jasné, že zemřeme. Pokud ale zkusíme alespoň něco, nemuselo by to být
stoprocentní. Rozhodnutí je na vás.“ Po těchto slovech vypne rozhlas a vyjde mezi lidi.
Lidé, kteří si myslí, že mohou být zachráněni, okamžitě shánějí všemožné prostředky, z nichž
by mohli sestavit stroj, který by nepřítelovy plány překazil. Vtom se však znovu rozezní sirény
a z rozhlasu se ozve tajemný hlas. Lidé znehybní a poslouchají.
„Varoval jsem ho. Neposlechl. Máte štěstí, že jsem v relativně dobrém rozpoložení – zatím
vás nezničím, ale připravím vás o jeden z nejdůležitějších vynálezů, který lidstvo vymyslelo. Bez
elektrické energie mě totiž hned tak nezastavíte.“
Po těchto slovech rozhlas utichl a v metru se rozhostilo ticho a tma.

Ukázka z Muzea Karla Zemana 1
Ukázka u Muzea Karla Zemana 2
spojení s výtvarnem
S tématem ex libris bylo pracováno dvěma způsoby:
1. V teoretickém poučení ing. Langhammerem byl vysvětlen rozdíl mezi ex libris a supra
libros, byly zobrazeny jejich změny v průběhu staletí a představena nejzajímavější ex
libris s tématem cestování. V Evropské knihovně SVK, kde se prezentace konala, byla
více než příznivou shodou okolností umístěna výstava malíře a grafika Oty Janečka,
takže bylo možné se podívat na jím vytvořené originály ex libris.
2. Vlastní tvorba cestovatelských ex libris věnovaných Miroslavu Zikmundovi, která mu
budou do Zlína doručena , se odehrávala v kavárně ZČU Družba. Pan Světlík jako
každoročně připravil některé náměty, vysvětlil zásady a výtvarné možnosti zadaného
úkolu a pak už byl účastnicím ponechán čas na fantazii a výtvarné zpracování.
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Druhé spojení literatury s výtvarnem se odehrálo na výstavě ZČG „KUBIŠTA – FILLA.
Plzeňská disputace.“ Mgr. Štýbrová opět připravila mimořádně zdařilé úkoly, které vedly
jednak k propojení všech druhů umění a jednak – prostřednictvím vlastní tvorby – k prožitku
umění:

1. psychologicko-analytickému: ze znaků individuálně vybraného obrazu po anonymním
přiřazení k jednotlivým jménům výtvarníků vyvodit povahové vlastnosti příslušného malíře
2. literárnímu:
a) dopsat vzkaz na pohlednici některého z malířů, v němž byla ponechána pouze různá
klíčová slova
b) metodou volného psaní zachytit atmosféru Kubištova obrazu Fragment postavy
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3. hudebně výtvarnému: z dojmu vyposlechnutých různých úryvků skladeb vytvořit šátkový
obraz a ten pak přiřadit k stejně laděnému skutečnému obrazu některého z malířů
Je pozoruhodné, jak je umělecké chápání účastnic kempu českého jazyka podobné. 

chvála různorodosti českého jazyka

Čtvrteční cestovatelské dopoledne měla ve své režii dr. Chýlová. Její první přednáška
vycházela z knihy Matěje Miloty Zdirada Poláka Cesta do Itálie, v jejíž ukázce účastnice
sledovaly změny v chápání příslušného okruhu slovní zásoby.
Druhý vstup se zabýval současným cestovatelským blogem a vlogem (novým žánrem
virtuální komunikace) a jeho znaky. Bylo zajímavé sledovat účelově motivované změny
ve vyjádření shodných faktů.
mimořádná setkání
A nebyl by to program kempu, kdyby nebyla zařazena setkání s mimořádnými
osobnostmi, jimiž byli bibliotekář Strahovského kláštera a Robinson.
Setkání s panem Evermodem Gejzou Šidlovským slibovalo nebývalý zážitek – a nemýlili
(vlastně nemýlily…) jsme se. Dozvěděly jsme se mimo jiné, že zkratka O.Praem. znamená
Ordo praemonstratensis = řád premonstrátů. Že řád založil v roce 1120 ve francouzském údolí
Prémontré svatý Norbert, že prvním premonstrátským klášterem v Čechách byl právě klášter
na Strahově, že jeho členové se nazývají premonstráti, norbertini či bílí bratři, že má i ženskou
větev – Kongregaci sester premonstrátek… a tím začalo předkládání spousty zajímavostí
z historie i současnosti Strahovského kláštera.
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie se nám dostalo další kuriózní informace inspirované
rčením o Pappenheimských, jehož autorem je sám Friedrich Schiller. My jsme význam rčení
„znát své pappenheimské“ určovaly jako „umění předvídat jednání svých nejbližších, vědět, co
od nich lze očekávat“. Dozvěděly jsme se, že jeden z pánů z Pappenheimu, jednoho
z nejvznešenějších starobylých hraběcích rodů sídlících nedaleko Norimberku, je pohřben
právě v této bazilice. Prošly jsme oba knihovní sály (Teologický i Filosofický), kabinet
kuriozit, obrazárnu… prostě dostaly jsme se úplně do všech dostupných míst. A samy
a s perfektním výkladem .
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Kdo je onen Robinson, byla první a pokusně opakovaná otázka od začátku kempu. Že to
bude jeden z nejlepších současných českých básníků Jiří Žáček, se podařilo utajit až do poslední
chvíle, a tak když Robinson vstoupil k Tlusté myši (kavárně blízko Kampy), ozvalo se slastné
vydechnutí.
Velmi vlídné, přátelské setkání bylo fotograficky zdokumentováno a umocněno
dvojdárkem: Žáčkovu sbírku Café Robinson, jeho putování po pražských i fiktivních
kavárnách, podle níž bylo setkání nazváno, si cestovatelky odnesly s Mistrovým věnováním.
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loučení

Kemp končil, bylo třeba program zhodnotit. Nejsilnějším zážitkem byla určitě setkání
s oběma osobnostmi, zklamané jsme byly z personálu Muzea Karla Zemana. Tolik peněz za tak
málo muziky jsme už dlouho nevydaly.
Ale ani tahle kaňka nemohla zkazit dobrou náladu, zájem o český jazyk ve všech jeho
podobách, chuť do práce – a hlavně přání všech: příští rok se setkat znovu. Tak ať to vyjde!
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ODBORNÝ ZEMĚPISNÝ KEMP
26. 8. - 30. 8. 2019

ZEMĚPISNÉ PUTOVÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ
Hana VIRTOVÁ, Petr BROUSEK

1 Úvod
Zeměpisný kemp 2019 jsme zahájili s plzeňským rodákem, úspěšným horolezcem,
cestovatelem Janem Trávníčkem dataprojekcí o Nepálu a Pakistánu. Vtipné a poutavé
vyprávění doplněné řadou osobních zkušeností, postřehů a fotografií studenti sledovali
s velkým zájmem a vyhrazená hodina utekla rychle jako voda.
Následující části programu spojovalo téma dopravy. Navštívili jsme letiště Václava
Havla v Praze, výrobní závod Škoda Transportation a. s. v Plzni a expozici dopravy
v Národního technického muzea v Praze.
Tradičně jsme zařadili i terénní vycházky do měst. Plasy a Starý Plzenec. Nastínili jsme
studentům geologické, hydrologické a kulturně-historické fakta a zajímavosti těchto lokalit.
Studenti také měli možnost seznámit se a vyzkoušet v praxi GPS přístroje pro geocaching.
V souvislosti se stále častěji citovanými změnami klimatu, suchem a chybějícími
zásobami vody jsme do programu Zeměpisného kempu zařadili i téma o vodě. Zajímavá byla
exkurze do Úpravny vody v Plzni, která zajišťuje kvalitní pitnou vodu pro Plzeň a blízké okolní
obce. Ukázat účastníkům oceán bylo nad naše možnosti, ale přiblížila nám ho expozice Mořský
svět v Praze s nádhernými exempláři mořských ryb.
Na konci týdne jsme zařadili pohybové aktivity v podobě lezení s jištěním na lezecké
stěně a bouldering. K navázání přátelských kontaktů a tmelení skupiny přispěly i doplňkové
večerní programy v podobě stolního tenisu, hry na X-boxu, deskové hry a bowling.

2.1. Staroplzenecká naučná stezka
Naučnou stezku vedoucí ze Starého Plzence až k hradu Radyně jsme zahájili výšlapem
k místní rotundě sv. Petra a Pavla, vzácné architektonické a zároveň národní kulturní památce.
Tato stavba je jedinou dodnes stojící stavbou na někdejším přemyslovském hradu ve Staré
Plzni. Původně románská stavba vznikla patrně ve 2. polovině 10. stol za vlády jednoho ze tří
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císařů Svaté říše římské. První zmínky o stavbě byly nalezeny v listině českého krále Přemysla
Otakara II. Z roku 1266.
Rotunda byla vystavěna z řádkovaného křemencového zdiva spojeného vápennou
maltou. Předrománská podoba rotundy se zachovala jen v torzu, ale přesto je budova nejstarší
celistvě dochovanou architektonickou památkou tohoto typu v západních Čechách. Nechybělo
však mnoho a byla nenávratně zničena. V roce 1561 se o její obnovu postarali tehdejší majitelé
panství Kokořovci z Kokořova. V roce 1785 byla zařazena císařským dekretem mezi církevní
stavby určené ke zboření. Nestalo se tak. Přesto památka dál chátrala a v polovině 19. stol.
sloužila mimo jiné jako skladiště střelného prachu. Po 1. světové válce rotundu zakoupilo město
Starý Plzenec a vložilo úsilí do archeologického průzkumu hradiště Hůrky i opravu rotundy.
V současné době je objekt využíván k církevním bohoslužbám, svatebním obřadům, koncertům
a prohlídkám veřejnosti. Stalo se i oblíbeným výletním místem, protože je odsud překrásný
výhled na město Starý Plzenec s údolím řeky Úslavy a hrad Radyni.
Dalším zastavením na naučné stezce bylo návrší vrchu Hůrka, kde se v minulosti
nacházelo hradiště Hůrka. Po zániku bukoveckého hradiště se toto místo stalo na 300 let
centrem přemyslovské knížecí moci a správy pro západní Čechy.
První zmínka o jeho existenci pochází z kroniky Thietmara Meresbuského a datuje se
k roku 976, kdy pod hradem Plzní došlo k porážce vojsk římského císaře Oty II. Českým
knížetem Boleslavem II. Význam hradiště spočíval ve strategické poloze nad řekou Úslavou na
cestě do německého Řezna. Poměrně rozlehlé sídliště se postupně stalo významným obchodním
centrem s dobrým opevněním.
Ve 2. pol. 11. stol se v areálu hradu nacházel kostel sv. Vavřince a v horním předhradí
kostel sv. Kříže. Oba zanikly koncem 19. stol. Jejich existenci dobře připomínají kopie základů
staveb, pozůstatky jsou zasypané a zakonzervované. V této době se archeologického průzkumu
dočkalo i rozsáhlé mohylové pohřebiště ve východní části vrchu Hůrka, o který se zasloužil
průkopník české archeologie F. X. Franc. V roce 1883 bylo postupně odkryto 44 mohyl
pocházejících ze střední doby bronzové (1600 – 1300 př. n. l.). Některé z mohyl obsahovaly
keramické nádoby, bronzové šperky (prsteny, náramky, jehlice), bronzové nástroje (sekery,
nože) a zbraně (meče, dýky).
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Obr. č. 1: Základy kostela sv. Vavřince na vrchu Hůrka

Dalším cílem našeho odpoledního putování bylo dostat ke skalnímu útvaru Andrejšky.
Jedná se o silicitový (buližníkový) hřbet na vrchu Radyně o délce 300 m a výšce 15 m, který
byl modelován mrazovým zvětráváním ve čtvrtohorní době ledové. Buližníky jsou složené
převážně z křemene. Mají šedé, černošedé až fialově šedé zbarvení. Jsou velmi odolné vůči
větru a vynikají svou tvrdostí.
V okolí skal a stinném prostředí lesa si studenti také vyzkoušeli geocaching s GPS přístroji.
Obr. č. 2: Archeologické nálezy z mohylového pohřebiště
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Obr. č. 3: Skalní útvar Andrejšky

Obr. č. 4: Buližník

Posledním zastávkovým místem naučné stezky vedoucí k vrcholu vrchu Radyně byla
jedna z dominant plzeňského regionu hrad Radyně. Královský hrad byl postaven v polovině
14.stol za vlády císaře Karla IV. Hard byl nazván na počest panovníka Karlskrone. Zvolené
jméno se však neujalo a po smrti Karla IV. Se začal používat název Radyně podle jména vrchu
a buližníkové štoly, na níž byl vybudován.
Stavitelem byl nejpravděpodobněji Michal Parléř, z rodiny slavného pražského dvorního
architekta Petra Parléře. Výstavbu organizačně zajišťoval Vít Hedvábný. Pozdější správci
hradu (purkrabí) pocházeli většinou z řad příslušníků drobné šlechty z Plzeňska. Jejich
27

povinností mimo jiné bylo sledovat a zajišťovat bezpečnost obchodní cesty z německých měst
Norimberka a Řezna (Regensburg) kolem Plzně do Prahy.
V 16. stol. hrad vyhořel a dalších letech postupně vlastníky stali páni ze Šternberka,
Kokořovci z Kokořova, Černínové z Chudenic a Valdštejnové (1816-1920). Od nich pak objekt
hradu i lesy v roce 1920 koupila obec Starý Plzenec. Správy se ujal nově založený Spolek pro
záchranu Radyně a Hůrky. V současnosti je Radyně v péči města Starý Plzenec, které se stará
i o jeho rekonstrukci, aby dál mohla Radyně sloužit jako oblíbené kulturní a výletní místo
s krásným výhledem na Plzeň, Starý Plzenec a okolí.

2.2. Geocaching
V průběhu týdne měli studenti možnost seznámit se z geocachingem. Terénní vycházky
jsme využili k hledání tras a schránek s poklady pomocí GPS přístrojů firmy Garmin.
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá ve využití navigačního systému
GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (keš) o níž jsou známy jen zeměpisné
souřadnice.
Při hledání se používají turistické přijímače GPS nebo chytré telefony. Po objevení keše
se nálezce zapíše do návštěvní knihy (logbook), případně si vezme něco z vložených drobností
ve schránce. Na oplátku vloží něco vlastního. Následně schránku zavře a opět uschová,
zamaskuje, pro pro další hráče.
Geocaching vznikl v USA poté, co 1. 5. 2000 rozhodnutí tehdejšího amerického
prezidenta B. Clintona odstranilo umělou odchylku přidávanou do signálu GPS, což zlepšilo
přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek a stovek na několik
metrů. První dosud aktivní keš GCE50 Tex-Czech v České republice byla umístěna 1. 6. 2001
v přírodní rezervaci u Štramberku.
2.3. Škoda Transportation a. s.
Po čtvrteční snídani 29. 8. 2019 jsme se skupinou Zeměpisného kempu vyrazili na
tramvajovou zastávku PMDP, abychom se dopravili do průmyslového podniku Škoda
Transportation a. s., který se ve výrobě zaměřuje na vozidla pro městskou hromadnou dopravu
(tramvaje, trolejbusy, soupravy metra) a železnici. Plzeňský montážní podnik se zaměřuje
převážně na výrobu a kompletaci trolejbusů a tramvají.
Obr. č. 5: Nejmodernější dopravní prostředky pro MHD ze Škody Transportation a. s.
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Škoda Transportation v současné době zaměstnává celkem přes 5 tisíc osob v hlavním
závodě v Plzni, dále v pobočkách v Praze, Ostravě a Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedlejší
mateřské společnosti v České republice i několik dceřiných společností nebo společných
podniků v Německu, Finsku, Rusku a Maďarsku. Mezinárodní prestiž podniku dokládá, že
mnohé strojírenské dopravní výrobky byly vyvezeny do řady evropských i mimoevropských
zemí – Číny, Ruska, Maďarska, Turecka, Slovenska, Německa, Itálie, Lotyšska, USA, Polska,
Finska.
Velký důraz klade Škoda Transportation na oblast vývoje. Soustřeďuje se na dodávku
ekologických a hybridních vozidel. Pro Plzeňský městský dopravní podnik zajišťuje také fullservis trolejbusů a autobusů v nově zprovozněném nejmodernějším opravárenském podniku v
České republice.
Základ dnešního úspěšného rozvoje společnosti Škoda Transpotation byl položen
rozsáhlou strojírenskou výrobou Škodových závodů, založených v roce 1859. V tomto roce
založil hrabě Valdštejn-Vartenberk v Plzni pobočku slévárny a strojírny. V roce 1866 nastoupil
do podniku na post hlavního inženýra strojírenský odborník a podnikatel ing. Emil Škoda, který
v roce 1869 prosperující podnik odkoupil.
Moderní závod byl rozšířen o ocelárnu, která byla schopná dodávat odlitky o hmotnosti
desítek tun. Vyvážely se pro výrobu lodí, strojů do cukrovarů, pivovarů, elektráren. V Plzni
byly vyrobeny například i zdymadla pro Suezský průplav, který spojuje Středozemní moře s
mořem Rudým a je dodnes významnou dopravní tepnou. Dále potrubí pro hydroelektrárnu na
Niagárských vodopádech na řece Sv. Vařince na pomezí USA a Kanady. Před 1. světovou
válkou se staly Škodovy závody také největší zbrojovkou Rakouska- Uherska a zůstalo tak až
do konce válečného běsnění.

Obr. 6: Dobový obrázek Škodových závodů Plzni
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Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl podnik přetransformován z výlučně
zbrojního na mnoha oborový koncern. Zároveň se stal významným zaměstnavatelem po celé
republice, ve Škodovce tehdy pracovalo až 35 tis. osob. Výrobní program byl postupně
modernizován rozšířen o parní, později elektrické, lokomotivy. První z nich, rychlíková
elektrická lokomotiva, vyjela v roce 1927 a byla určena pro pražská nádraží. V tomto období
započala výroba kolejových vozidel a rozjížděla se i výroba vozů se spalovacím motorem
(trolejbusy, auta).
Během 2. světové války byly Škodovy závody začleněny do říšskoněmeckého
průmyslového komplexu a vrátila se výroba zbraní pro potřeby armády. Leteckým
bombardováním v dubnu 1945 bylo zničeno až 70 % areálu.
Po skončení války v roce 1945 došlo k zestátnění podniku a jeho postupné
restrukturalizaci. Postupně se oddělovaly jeho části např. automobilka v Mladé Boleslavi,
letecká továrna v Praze a další menší továrny na stroje a zařízení do potravinářského průmyslu.
Prioritní a centrálně plánovaná se stala výroba pro těžké strojírenství, investiční celky pro
průmysl, hromadnou dopravu a energetiku. Škodovka stále měla ve světě zvuk, ale vlivem
politických poměrů v naší zemi směřoval export převážně do zemí socialistického bloku.
Po roce 1989 nastalo po dlouhém období transformace ze státního podniku do akciové
společnosti, spojené s hledáním optimálního programu a nových obchodních kontaktů
(trhů)mimo v minulosti preferované trhy RVHP, které se díky politickým změnám v Evropě
v letech 1989 -1991, zhroutily.
2.4. Úpravna vody Plzeň Homolka
Během Zeměpisného kempu jsme se snažili se studenty diskutovat a zmiňovat témata
týkající se vody. Horké a suché letní počasí vybízelo k myšlenkám na vodu, její potřebu
a nenahraditelnost. Výborně se nám hodila exkurze do společnosti Vodárna Plzeň a.s., která je
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně a v dalších cca 30
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městech, např. v obcích Starý Plzenec, Stod, Plešnice. Společnost zajišťuje úpravu a dodávku
pitné vody, zároveň zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tis. osob.
Komplex úpraven pro skupinový vodovod Plzeň se nachází ve druhém městském obvodu
Slovany pod vrchem Homolka na pravé břehu řeky Úhlavy.
V současné době tvoří plzeňský vodovodní systém přes 55 km potrubí, 17 000 přípojek
o délce 133 km, 8 vodojemů, 12 čerpacích stanic a 13 stanic redukčních. Za rok se upraví
13 mil. m³ vody, která se dostane nejen do domácností, ale i restaurací, průmyslových podniků,
nemocnic atd. Pro provoz je nepřetržitě zajištěna havarijní služba.
Obr. č. 7:
První vodárna byla
postavena na místě té
současné v roce 1889.
Stavbu si vyžádal
rostoucí
počet
obyvatel ruku v ruce s
nástupem a rozvojem
průmyslu.
Původní
sestavu
tvořily
4 usazovací nádrže, 4
biologické filtry a
čerpací stanice se
dvěma
pístovými
čerpadly poháněnými
parními
stroji.
Kapacity úpravny byla 200 l/s. Rozšíření proběhlo v tomto areálu v roce 1904, kdy byla
zdvojnásobena kapacita původní úpravny vybudováním dalších čtyř anglických pomalých
filtrů a nové čerpací stanice s pístovými čerpadly.
Významná kvalitativní změna se uskutečnila v letech 1924 až 1926. Tehdy byla postavena
moderní úpravna francouzského systému Puech-Chabal: čtyřstupňová pístová filtrace
a kapacitou 400 l/s. Tato úpravna byla provozována až do konce roku 1997. Její udržovací
provoz zachránil zásobování Plzně pitnou vodou v době záplav v roce 2002, kdy nová část
úpravny s novým systémem byla poškozena a vyřazena dočasně z provozu.
Další zásadní vývojový krok následoval v letech 1964-1969, kdy byla postavena a dána
do provozu chemická úpravna s chemickým srážením a dvoustupňovou separací, s kapacitou
upravené vody 500 l/s. Ta dnes tvoří zálohu pro mimořádné stavy. Nejmodernější a nejnovější
částí je úpravna vybudovaná v letech 1986 až 1996 s projektovaným výkonem 1000 l/s.
Technologické postupy byly rozšířeny o ozonizaci a tvrzování. Jako jediný zdroj pro výrobu
pitné vody slouží od počátků povrchová voda z řeky Úhlavy.
Obr. č. 8.: Stará, již nepoužívaná, úpravna vody s Puech-Chabalovým systémem.
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Zjednodušený postup úpravy vody z řeky Úhlavy až do vodovodních baterií.
1. Hrubé a jemné česle zachycují plovoucí nečistoty v řece.
2. Čerpací stanice surové vody tlakuje vodu do úpravny vody.
3. Dávkování chemikálií zajišťuje srážení nečistot, úpravu pH vody a sorpci organických
látek.
4. Usazovací nádrže zajišťují sedimentaci znečištění (1. stupeň separace)
5. Filtry s GAU zachycují specifické látky (léčiva, pesticidy,...).
6. Dávkuje se vápenná vody, chlor a oxid uhličitý.
7. Čerpací stanice na filtry s granulovaným aktivním uhlím (GAU)
8. Ozonizace zajišťuje desinfekci a zlepšuje senzorické vlastnosti vody
(chuť, průzračnost, aroma)
9. Filtry s náplní Filtralite zachycují shluky znečištění (2. stupeň separace)
10. Ultrafialové zářiče desinfikují vodu (fyzikální cestou).
11. Dávkuje se podruhé vápenná voda, chlor a oxid uhličitý.
12. Akumulační nádrže hromadí zásoby pitné vody.
13. Čerpací stanice pitné vody tlakují vodu do vodojemů.
14. Vodojemy zásobují a udržují tlakové poměry ve vodovodní síti.
K zajištění a vyčištění vody pro zhruba 200 tis. odběratelů je potřeba 2000 t koagulátu,
550 t vápenného hydrátu, 250 t oxidu uhličitého, 200 t kapalného kyslíku a 20 t chloru. Provoz
úpravy vody i dávkování chemických látek je plně automatizovaný s řadou kontinuálních
analyzátorů a dálkovým povelováním. Řízení je možné z dispečinku pomocí vizualizačního
programu. Laboratorní kontrola jakosti je prováděna každý den v roce tak, aby byla
optimalizována kvalita vody i náklady na její úpravu.
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Obr. č. 9: Porovnání vody z Úhlavy v levém akváriu a upravené vody v pravém akváriu. Dříve
se akvária s rybami používala ke sledování čistoty vody.

2.5. Plasy
Město Plasy se stalo cílem další zeměpisné exkurze a vydali jsme se jak jinak než vlakem
vyrobeným ve Škoda Transportation a. s. Město Plasy se nachází zhruba 20 km severně od
Plzně, v rozmanitém údolí řeky Střely. Tato říčka je v západních Čechách známá svým
hlubokým a kaňonovitým údolím. Střela pramení v Prachometech na úpatí Prachometského
kopce (780 m n. m.)v Tepelské vrchovině nedaleko města Toužimi.
Samotné město vyrostlo okolo plaského cisterciáckého kláštera, jehož zakládací listinu
podepsal v roce 1144 český kníže Vladislav II. Samotný klášter stojí na místě staršího knížecího
dvorce. Klášter zažil dvě období vzestupu, z nichž první ukončily husitské války a druhé zrušení
kláštera císařem Josefem II. v roce 1785. Majetek kláštera po jeho zrušení přešel do správy
náboženského fondu, než ho v roce 1826 s celým plaským panstvím v dražbě koupil státní
ministr a kancléř rakouského císařství Klemens Wenzel von Metternich. Tento rakouský
šlechtic, politik a diplomat je v Plasích pochován v rodinné hrobce.
Dnešní areál kostela, klášterních a hospodářských budov je dílem předních vrcholně
barokních architektů z konce 17. a první poloviny 18. století. Největší budova konventu byla
vystavěna v letech 17 11-1738 podle návrhů architekta Jana Blažeje Santini Aichela. Na podobě
areálu se podíleli i další významní architekti jako Jean Baptist Mathey, Kilián Ignác
Dientzenhoffer, Josef Kranner aj.
33

Obrázek č. 10: Plasy - areál klášterních budov

Z hlediska architektury a její historické typologie jsou jako konvent označovány budovy,
které jsou společenstvím řeholnic a řeholníků obývány, případně jinak využívány. Součástí
konventních budov obvykle býval kostel se sakristií, kapitulní síň, knihovna, pracovna, ložnice
(dominář), kuchyň s prostorami pro skladování potravin a jídelna (refektář). Podle cisterciácké
tradice se v Plasích stavělo v údolí říční nivě, kde se nacházelo nestabilní bažinaté podloží.
Budova byla založena na 5100 dubových pilotách, k nimž se přivedla voda, jež konzervuje toto
dřevo v základech. Soustava vodních kanálů nacházejících se pod budovou není jediným
technickým řešením této stavby. Konvent má také důmyslný vzdušný systém, který pomáhá
odbourávat vlhkost a hnilobu.
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Obrázek č. 11: Ukázka pracovního listu pro terénní vycházku v Plasích

3 Závěr
Cílem letošního Zeměpisného kempu bylo představit zajímavé přírodní i kulturní skvosty
i méně známá místa v obci Plasy a v okolí Starého Plzence. Dále významné výrobní a exportní
podniky v Plzni reprezentující nejen Plzeňský kraj, ale i Českou republiku. Do Asie jsme
pronikli pomocí přednášky Jana Trávníčka o Nepálu a Pakistánu. Svět se nám přiblížil i na letišti
Václava Havla, když v průběhu exkurze dosedala na letištní plochu letadla z různých států.
Metodicky jsme se snažili zařadit témata, která se nemohou ve školách probírat v tak velkém
rozsahu, a doplnili jsme je zajímavostmi se snahou prohloubit zájem o geografii. Zároveň jsme
denní programy přizpůsobovaly věku, zájmům a pozornosti studentů. Tradičně s nadšením se
setkalo zařazení pohybových aktivit v podobě lezení na lezecké stěně, terénních exkurzí
s geocachingem a doplňkové večerní programy např. bowling. Letošní skupina studentů se
spřátelila hned v prvních dnech a po celý týden panovala uvolněná a přátelská atmosféra
s neutuchajícím zájmem o poznávání nových míst a informací, doplněná novými zážitky.
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ODBORNÝ DĚJEPISNÝ KEMP
26. 8. – 30. 8. 2019

O životě lidí pradávno, dávno i nedávno

Helena VÝCHODSKÁ
1 Úvod

Architektura, osobnosti, stroje, technologie…, ale především každodenní život lidí, to
byla hlavní témata historického kempu 2019. Minulé ročníky opakovaně ukázaly a potvrdily,
že dětmi nejoblíbenější a odborně nejefektivnější je systém exkurzí, v nichž bohatý a různorodý
program představuje západní Čechy či sousední regiony ze všech možných kulturně –
historických i geografických hledisek.
Bohaté, ale často také rozporuplné dějiny naší vlasti jsou prvotní příčinou, že každý
region (kraj) představuje určitá velmi jednoznačná specifika. Historické skutečnosti, místní
umělci, dominantní výtvarné styly i zdejší lidové tradice vybudovaly v západních Čechách
historické povědomí, vztahy i konkrétní architektonické či technické památky, které v jiných
oblastech ČR neexistují a kterými se náš výrazně od všech ostatních liší.
Pojem „region“ a jejich síť se na pozadí dějin poměrně dost proměňuje, a právě kraj
nejblíže německým hranicím ohraničený oblastmi Šumavy a Českého lesa s centrem
v historickém městě Plzeň tvořil, a dodnes tvoří velmi různorodý historický „celek“. Poznání
místní historie může právě zde, snad více než kdekoli jinde v Čechách, zprostředkovat poznání
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toho, že místní a geopolitická specifika mají bezprostřední vliv na historické povědomí lidí,
výrobní technologie a tradice i kulturní vzhled kraje. Děti proto prostřednictvím našich exkurzí
mohly velmi přesvědčivě rozpoznat na konkrétních a působivých příkladech, jak může být
historický prostor v určitém čase ekonomicky, kulturně i politicky proměnlivý, jak zásadní vliv
mohou mít místní dějiny pro volbu životních hodnot a postojů zde žijících lidí.
Regionální historii zařazujeme do programu historických kempů takřka od prvního
ročníku. Regionální historický „materiál“ využíváme především k vytváření jasnějších
a názornějších historických představ, které v našem pojetí mají přispět k hluboké a trvalé
historické vědomosti dětí, umožňují také rozvíjet tvůrčí způsoby práce s různorodými
didaktickými prostředky (hry, kvízy, testy…) a v neposlední řadě výrazně podněcují dětské
kritické historické myšlení, které může být impulsem pro budoucí aktivitu žáků ve škole
i osobním životě. V řadě her a dalších didaktických aktivit vedeme děti např. k tomu, aby
dokázaly zaujmout stanovisko k dané historické události, formulovaly hodnoty nabízené
kulturními, výtvarnými či technickými památkami hodnoty, vyjádřily názor na jednání
dobových osobností apod. Tyto „vědomosti“ a názory si dítě uchová velmi dlouho, neboť jsou
propojeny s konkrétním místem, lidským osudem. Dávná a osvědčená Komenského metoda
názornosti v programu historického kempu nabývá hodnotné, a především konkrétní podoby.

2.1 Pondělí 26. 8. 2019 – Báječní muži na létajících strojích
První den historického kempu jsme nejdříve pojali jako čas
a prostor pro seznámení dětí mezi sebou v tomto týdenním
zájmově zaměřeném kolektivu, ale také jako možnost zjistit,
jaké dějepisné zájmy u nich převažují, aby je bylo možno
naplnit či jinak využít v plánovaném programu.
Zaznamenali jsme tradiční „rozporuplný“ zájem na jedné
straně o nejstarší dějiny (např. český středověk) a na druhé
straně o moderní a vojenské dějiny 20. století. Ve věkové kategorii 12 – 15 let, kterou děti v
kolektivu historického kempu představovaly, je toto zaměření logické a obvyklé. Dětské zájmy
a hloubku vědomostí jsme první den zjišťovali formou didaktických her (viz příloha) a různých
tvůrčích aktivit. Z tohoto prekonceptu jsme vyvodili potěšující závěry, např. velmi solidní
povědomí dětí o našich národních a evropských dějinách od středověku do současnosti, znalost
kulturních směrů, stylů a estetických názorů a určitou orientaci v dějinách regionu.
Dominantním tématem v odpolední části prvního dne byla odpolední exkurze do
historických prostor pražského letiště. Dějiny dnešního moderního areálu s oficiálním názvem
Letiště Václava Havla Praha se začaly psát v roce 1929. Vláda ČSR nový trend v dopravě
musela vzít na vědomí a zareagovala brzy a správně přijetím návrhu na stavbu letištní plochy
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a terminálu již na konci dvacátých let. Výstavba letiště trvala od července 1932 do března 1937
a kromě využití moderní techniky a progresivních technologií i materiálů je historicky
zajímavé, že vytvořením značného počtu pracovních míst přispěla mimo jiné k výraznému
zmírnění hospodářské krize a nezaměstnanosti. Po kolaudaci a slavnostním otevření nové
budovy označili v evropském tisku pozvaní zahraniční odborníci pražské letiště za jedno z
nejlepších v Evropě. Zájem médií budila především hypermoderní a architektonicky hodnotná
odbavovací hala. První domácí linka létala od března 1937 na lince Piešťany – Zlín – Brno –
Praha, mezinárodní spoj zahájil tentýž den lety Vídeň – Praha – Berlín. Na obou se létalo na
strojích s označením Douglas DC-2.
Slavná, avšak nedlouhá léta československého dopravního letectví přerušila okupace
a II. světová válka. Němci samozřejmě „převzali“ letiště i všechny stroje a po celou dobu války
provozovali na nových německých letadlech Junkers Ju 52 jednu jedinou linku Berlín – Praha
– Vídeň. Historie bývá kontroverzní. I proto se dá konstatovat, že snad i díky tomuto šestiletému
provozu německých letadel spol. Deutsche Lufthansa, se podařilo udržet pražské letiště
v solidním stavu, a téměř nepoškozené dráhy tak začít v roce 1945 okamžitě využívat
v mírových podmínkách.
Na konci čtyřicátých let přestaly přece jen staré dráhy technicky vyhovovat, a tak byl
schválen návrh dalšího rozvoje letiště. Modernizace, prodloužení vzletové a přistávací dráhy,
zavedení nového systému pojezdových drah a světelné zabezpečovací zařízení na noční provoz,
to byly novinky, které letiště využívalo od sezóny 1947–1948. Doba však přinesla nové nároky,
a proto v roce 1960 vyvstala nutnost výstavby nového terminálu. Byl vybrán volný prostor
severně od dosavadního, kde byl po 4 letech výstavby otevřen Terminál Sever (dnes Terminál
1) s délkou dráhy téměř 4,5 km. Původní odbavovací budova z roku 1937 ve skvělém
funkcionalistickém provedení byla rekonstruována a v roce 1986 nakonec otevřena s názvem
Terminál T4 jako areál pro lety státních návštěv a VIP.
Dne slouží cestujícím v Praze zcela nový odbavovací komplex. Od roku 1997 byla jeho
kapacita spolu s novým Terminálem Jih (T3) 4,8 milionu cestujících za rok, v roce 2001 už přes
6 milionů cestujících a v roce 2005 počet odbavených cestujících přesáhl hranici 10 milionů.
Cestu s dětmi z Plzně do Prahy a také při úvodní návštěvě Centra řízení letového
provozu nedaleko letiště jsme účastníkům všech kempů, kteří našeho programu
využili zevrubně představili nejen dějiny pražského areálu, ale také dějiny létání jako takového.
Hlavním prostředkem pro nás byly didaktické hry a tvůrčí aktivity. Uveďme alespoň některé:
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Podstatnou část vyprávění tvořily údaje o tom, jak, kdy a podle jakého vzoru začali lidé
uskutečňovat svůj odvěký sen vzlétnout k oblakům?
Prvními létajícími živými tvory na této planetě byly různé druhy hmyzu v prvohorním
období karbonu. Úctyhodnějšími živočichy z hlediska svých mnohdy obrovských rozměrů
a letových dovedností byly pak pterosauři (ptakoještěři) ve druhohorách a v tomto předvěkém
období pak také přímí předchůdci dnešních ptáků – malí masožraví dinosauři. Prvním známým
praptákem před 150 miliony let Archaeopteryx. Ve třetihorách se ptáci rozrůznili do bezpočtu
druhů, z nichž mnohé známe dodnes. Právě ptáky mohl od počátku své přítomnosti na této Zemi
pozorovat také člověk, který započal svou evoluční cestu na konci období třetihor.
Pravděpodobně od nejstarších dob člověka let lákal. Dávné lidské přání létat je vtěleno do
nejstarších bájí a pověstí téměř všech civilizací. S dětmi jsme vyprávěli tu o Daidalovi a Ikarovi,
kteří se na umělých křídlech pokoušeli o útěk z Kréty nebo o perském králi Xerxovi, jenž se
chtěl dostat k nebi s pomocí zapřažených orlů. Záznamy o leteckých pokusech s pomocí
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lepených křídel se objevují dále ve středověku (Skotsko, Anglie, Německo), pochopitelně
přinejlepším s humornými, spíše však s tragickými konci.
V jisté části světa však byli lidé úspěšnější. Již ve 12. stol. se v jihovýchodní Asii
rozšířilo létání ozdobných draků, využívaných zejména ke slavnostem, ale také k vojenským
účelům (byl k nim např. upoután pozorovatel) a samozřejmě též k zábavě. Tuto zábavu i znalost
do Evropy „přinesl“ ve 13. stol. Marco Polo po svém návratu z Orientu. Převratným obdobím
v pojetí létání se, jako ostatně ve všem ostatním, pak stala renesance. Zejména Leonardo da
Vinci se zabýval studiem mávavého svalového letu a principy různých přístrojů. Přestože tehdy
sestavované ornitoptéry (tzv. křídelníky) se k létání ještě využívat nedaly, formuloval Leonardo
mimo jiné některé zajímavé a opodstatněné zásady, např. že důležitou roli pro udržení
rovnováhy za letu hraje stabilizační ocasní plocha
V 18. stol. se konečně zrodily první létací stroje, nejdříve však lehčí než vzduch.
Aerostaty (balóny) poprvé vzlétly nad zemský povrch pod kontrolou svých konstruktérů,
výrobců papíru, Josefa a Etienna Montgolfierových roku 1783. Kouli naplněnou horkým
vzduchem předvedli veřejnosti v Paříži 5. června a o pár dní později veřejně vypustili
montgolfiéru s „posádkou“ v koši - ovci, kohouta a kachnu. Z lidí jako první vzlétli stejným
způsobem na 25 minut do oblak markýz d´Arlandes a Pilatre de Rozier 21. listopadu 1783.
Hned od počátku bratři Montgolfierové experimentovali také s padákem. První odvážlivec,
který vyskočil s padákem z balonu 22. 10. 1797, se jmenoval Jacques Garnerin, přistál však jen
taktak, neboť jeho padák se nepředvídaně rozkýval. Teprve o dost později byl tento problém
vyřešen otvorem ve středu padákového vrchlíku.
Pak přišly na řadu vzducholodě. Tou první, která byla částečně ovladatelná a letěla
rychlostí 10km/h., se stala roku 1852 vzducholoď Henryho Giffarda. Vzducholodě, jejich
výroba a dopravní využití jsou ale spojeny především se jménem Ferdinanda von Zeppelina.
V své továrně je plnil nejdříve vodíkem, pro jeho vysokou výbušnost jej však nahradil heliem.
Vzducholodě měly uvnitř trupu několik vzduchových kapslí, které pomáhaly stroji klesat a
stoupat, byly také opatřeny výškovým a směrovým kormidlem ke změně směru letu. Zeppelin
uskutečnil první úspěšný let se vzducholodí LZ1 17. října 1900 nad Bodamským jezerem a další
úspěchy následovaly až do osudové katastrofy lodi Hindenburg 6. května 1937 na letišti
Lakehurst v New Jersey, při které zahynulo 37 osob. Tehdy přišel de facto jejich konec.
Stále však existovala výzva v podobě stroje těžšího než vzduch. Rus Michail
Lomonosov představil v červenci 1754 malý model poháněný pružinovým zařízením, v r. 1861
pak Francouz Gustave de Ponton d‘ Amécourt přišel s názvem helikoptéra (z řeckého helix –
spirála, pteron - křídlo), když tak pojmenoval svůj model poháněný parou.
První „funkční“ stroj těžší vzduchu s využitím vztlaku a pohonu sestrojil Angličan
George Cayley až roku 1853. Byl to trojplošník, s jehož pomocí se najatý desetiletý chlapec
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vznesl do výšky několika metrů při sbíhání z kopce. První skutečně řízený let motorového
letadla byl uskutečněn v Americe. Bratři Wilbur a Orvile Wrightové v něm vzlétli 17. 12. 1903
v Severní Karolíně, jejich let trval 12 sekund a překonal vzdálenost 36 m. A pak už přicházel
jeden významný vynálezce, konstruktér či dobrodruh za druhým a s nimi i nové technologie
a rekordy: Francouz Louis Blériot, Američan Curtiss, dále pak Charles Rolls, Roland Garros,
Charles Lindenbergh a další.
S dětmi jsme nemohli opomenout také český přínos dějinám letectví. Do této doby totiž
spadá úspěch prvního českého letce, kterým byl ing. Jan Kašpar. Dne 16. dubna 1910 uletěl na
letadle Blériot XI vzdálenost 2 km ve výšce 20 – 25 metrů. V květnu 1911 úspěšně absolvoval
první dálkový meziměstský let z Pardubic do Prahy s letadlem vlastní konstrukce, na němž
uletěl těchto 121 km ve výšce 800 metrů za 92 minut. Následovala pak řada jeho úspěšných
produkcí v různých městech a také místních i dálkových letů.
Další revoluční objevy přišly bohužel s válečnými událostmi. Během II. světové války
vyvinuli konstruktéři trysková letadla. Ve snaze létat co nejrychleji byl raketový motor
nahrazen reaktivním a postupně vznikaly motory turbovrtulové, proudové a dvouproudové, jak
je známe dnes. Moderní obchodní letadla začala pak na světových linkách létat v padesátých
letech. Zakladateli dvou největších firem, vyrábějících dodnes moderní dopravní letadla byli
Wiliam Boeing (1881-1956) a Donald Douglas (1892-1981).

2.2 Úterý 27. 8. 2019 – Cestou do Starého Plzence
Přemyslovské hradiště nad Starým Plzencem, rotunda sv. Petra a Pavla a také gotický
hrad z doby Karla IV. se správným názvem Karlskrone, který se však v kraji nikdy nevžil, lépe
tedy hrad Radyně, to byly cíle, které jsme zvolili pro druhý den historického kempu.
Rotunda sv. Petra a Pavla v otonském předrománském stylu představuje nejstarší
celistvě dochovanou církevní památkou na území České republiky a pochází z období kolem
roku 976. Nachází se na vrchu Hůrka u Starého Plzence a spolu s areálem bývalého
přemyslovského hradiště na jeho vrcholu je prvořadým objektem regionální i národní historie.
Vlastní hradiště bylo ve své době skutečně úctyhodné. Rozpoznáváme zde akropoli s palácem,
obnažené základy kostela sv. Vavřince a kostela sv. Kříže, rozsáhlé valy, příkopy a další
součásti fortifikace i obytných budov pro místní obyvatele a posádku.
V 10. a 11. století bylo hradiště Na Hůrce, tedy starý hrad Plzeň, nejvýznamnějším
správním a církevním střediskem celých západních Čech, kde se např. razily i stříbrné mince.
Správcem a vládcem hradu i okolního území zde byl mimo jiné příslušníky přemyslovského
rodu také pozdější král Václav I. Význam hradu upadl náhle v souvislost se založením Nové
Plzně roku 1295, i když ještě v 1. pol. 14. století sídlili na Staré Plzni královští úředníci. Úplná
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ztráta politické i hospodářské prestiže pak přišla po vystavění královského hradu Karlskrone,
kdy se správa kraje přenesla na tento hrad.
Rotunda, Národní kulturní památka, je skvělým příkladem typické kruhové sakrální
stavby, tedy lodě s apsidou ve tvaru lehce stlačené podkovy. Určité části rotundy jsou popravdě
novodobé, avšak její středověká část, vyzděná z otloukaných křemencových kvádříků, pochází
prokazatelně z 10. století. Stavba se v průběhu staletí opravovala a „zdobila“, určitý zásah
zaznamenáváme např. ve 12. století a také před r. 1600. Poslední úprava v památkovém duchu
byla provedena po roce 1920 a následně pak sedmdesátých a devadesátých letech. Podoba
rotundy tedy není do všech důsledků předrománská, přesto však tvoří vzácný příklad sakrální
stavby centrálního charakteru a na významu jí přidává právě spojení s raně středověkým
hradištěm.
V čase i v prostoru, tedy z 9. do 14. století a celkem 7 km, jsme odtud cestovali na hrad
Radyni. Nechal ho zbudovat k posílení své moci v kraji, také na ochranu cest směrem do Bavor
a ke střežení zemské hranice císař Karel IV. v letech 1356-1361. Nový hrad Karlova koruna,
Karlskrone, představuje dispozici s ústředním palácem a dvěma věžemi po stranách. Svými
rozměry i projektem výrazně připomíná jiný západočeský hrad, totiž Kašperk, založený Karlem
IV. jen o něco dříve. Radyně, stejně jako zmíněný Kašperk, měly v císařově pojetí bránit
západočeské pohraničí. Český král si byl dobře vědom strategické důležitosti místa, proto své
obranné záměry využil osvědčených metod, projektů, stavebních postupů i odborníků té doby,
tedy těch, kdo se již osvědčil při kašperské stavbě. Byla to královská stavební huť vedené
Michalem Parléřem a Vítem Hedvábným.
S dětmi jsme využili hradní areál k vyprávění o středověku, o hierarchii a zvyklostech
tehdejší společnosti, o mnohých podrobnostech ze života na hradě a na šlechtických sídlech, o
stavebních postupech, souborně řečeno o každodenním životě tehdejších lidí. Tematicky jsme
se s dětmi zaměřili např. na dějiny tepla, dějiny hygieny, dějiny stolování, dějiny nemocí a
zdravotní péče apod.

2.3 Středa 29. 8. 2018 – Jak se bavit v 19. století…
Třetí den historického kempu jsme mimo jiné také s ohledem na oborové zájmy dětí naplánovali
do zajímavého, mnohostranně využitelného holešovického areálu v Praze. Z řady nabídek
jednotlivých objektů v tomto komplexu budov z konce 19. století jsme pro naplnění našich cílů
vybrali 5 míst: Maroldovo panoráma bitvy u Lipan, Lapidárium Národního muzea, Planetárium
a novou expozici s názvem Mořský svět.
Dnešní Holešovice byly ve 13. století, kdy se o nich z písemných pramenů dozvídáme poprvé,
malou zemědělskou osadou, podle všeho často sužovanou záplavami z Vltavy. Pole a louky
v tomto vltavském meandru zřejmě spíše „nevynášely“, o čemž svědčí právě původní název
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Holišovice, odvozený od slova „holý“, tedy podobný slovu neplodný. Holá a neplodná místa
plná kamení a písku zůstávala zřejmě po celé šířce meandru právě po opakovaných povodních
zcela pustá. Neblahý osud místa se zcela změnil na konci 19. století jediným rozhodnutím, totiž
přijetím návrhu o vybudování velkolepého areálu pro Zemskou výstavu právě zde. Nádraží,
plynárna, lanová dráha na Letnou, tramvajová dráha Letná – Výstaviště, přístav v protější Libni
a mnohé další projekty, to byly budovy a instituce postupně realizované do začátku velké
výstavní akce, která se přes všechny potíže spojené se stavbou a organizací stala přehlídkou
rozvoje a vyspělosti českého průmyslu a české podnikavosti.
Jubilejní výstava, hospodářská, kulturní a společenská prezentace země uspořádaná na oslavu
stého výročí první průmyslové výstavy konané v Praze roku 1791, byla poprvé navržena v roce
1887 pražskou obchodní komorou. Zvláštní komise pro zřízení stálé výstavní budovy a výbor
pro přípravu výstavy prosadily kontroverzní a časově napjatý plán připravit výstaviště do roku
1891, aby výstava byla skutečně jubilejní. Z několika návrhů na místa konání byla vybrána
Královská obora, tedy část dnešních Holešovic. Už přípravy byly doslova monumentální:
rozpočet výstavy byl ustanoven na 1 132 000 zl., o patronát nad celou akcí byl úspěšně požádán
současný císař František Josef I. a s výstavbou budov se začalo téměř okamžitě, tedy v květnu
1890. Obrovské počáteční investice se však zdály být zmařeny již na podzim tohoto roku, neboť
v souvislosti se známým nebezpečím vltavských povodní došlo k živelné katastrofě. Mohutná
zářiová povodeň zatopila a zcela zničila rozestavěné konstrukce i základy budov na plánovaném
výstavišti, tatáž strhla v centru Prahy dokonce i část Karlova mostu. Neuvěřitelným úsilím
organizačním, finančním a samozřejmě pracovním, kdy se stavba realizovala během celé zimy,
byl kompletní stavební program splněn do plánovaného začátku výstavy v květnu 1891.
15. 5. 1891 byla hudbou Antonína Dvořáka výstava slavnostně zahájena za účasti
arcivévody Karla Ludvíka, ministrů vídeňské vlády, poslanců zemského a říšského sněmu,
představitelů českých podnikatelů a šlechticů. Expozice skvělým způsobem a v moderních
ojedinělých prostorách prezentovaly českou výrobu - průmysl strojírenský, chemický, důlní,
sklářský, keramický, potravinářský, dále pak různé segmenty zemědělství - lesnictví,
ovocnářství, vinařství, pivovarnictví, včelařství apod. Další část výstavy byla zaměřena na
českou společnost, umění a sociální výdobytky výtvarný díla, zdravotnictví, zemské
občanské spolky, archeologické vykopávky apod.
Architektura výstaviště byla úspěchem sama o sobě. Reprezentativní byla už vstupní
brána se dvěma 18 m vysokými věžemi, zdobená znaky čtyřiceti českých měst. Ta otvírala cestu
k hlavní budově, fascinující návštěvníky hypermoderní konstrukcí i rozměry. Architekti
Bedřich Münzberger a František Prášil ji naplánovali jako stavbu montovanou ze železných
segmentů, které pro tyto účely vyrobila a osadila První českomoravská strojírna Kolben-Daněk.
Ocelové oblouky měly rozpětí 38 m a celá železná konstrukce vážila 800 tun a byla doplněna
zděnými dekorativními částmi.
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Dalším působivým objektem byla budova pro výstavu strojních expozic, tzv. Strojovna.
Tvořila ji železná příhradová konstrukce a v hlavní hale vystavovaly firmy jako Emil Škoda,
Plzeň, Akciová strojírna, Daněk a spol., František Ringhoffer, elektrotechnický závod Františka
Křižíka, První českomoravská továrna na stroje apod.
Mnohé pavilony měly exotické či historizující vzezření. Pavilon českých železáren byl
vystavěn ve stylu francouzské renesance, pavilon českých papírníků ve stylu staroegyptského
chrámu, před pavilonem českých cukrovarníků byl umístěn několikametrový dřevěný model
homole cukru, rybářský pavilon měl podobu dřevěné budovy s pavlačemi a s rybníčkem,
pavilon pro poštu, telegraf, telefon a policii se nacházel v neorenesanční budově s psaníčkovými
sgrafity a mnoho dalších.
Zajímavou součástí Jubilejní výstavy byla i prezentace české šlechty a jejích
podnikatelských aktivit. Vystavovali zde např. arcivévoda František Ferdinand d'Este, kníže
Mořic Lobkovic, český místodržitel hrabě Thun, hrabě Jaromír Černín, hrabě Jan Harrach,
hrabě Arnošt Silva Tarrouca, hrabě Karel Buquoy, kníže Adolf Josef Schwarzenberg a další.
Šlechtické expozice prezentovaly aktuální polní a lesní hospodářství, rybářství, těžby nerostů,
potravinářské výrobky, ale také např. dějiny jednotlivých rodů prostřednictvím zajímavých
historických exponátů (např. předmětů denní potřeby).
Fantastickou upoutávkou pro návštěvníky byla nově zbudovaná vodní fontána navržená
a realizovaná Františkem Křižíkem. Tato největší technická atrakce výstaviště chrlila do výšky
25 metrů nasvětlené a barvami hrající proudy vody, jejichž záře byla viditelná až do centra
Prahy. Křižíkova Fontána byla během výstav spouštěna každý večer ze strojovny vzdálené 150
m. František Křižík pro její konstrukci využil svého předešlého vynálezu obloukové lampy,
které zde v počtu několika desítek opatřil parabolickými reflektory a doplnil barevnými skly.
Dnešní podoba fontány pochází z roku 1991.
Návštěvník výstavy v roce 1891 jistě doslova nevěděl co dřív. Nabídkou a vyprávěním
o této akci však byly velmi zaujaty i děti z historického kempu. Největší atrakcí se pro ně stala
i další rozsáhlá nabídka zábavy a zážitků té doby, řada dalších pavilonků, stánků a akcí, např.
balónová aréna, odkud se denně vypouštěly balóny a kde se provozoval upoutaný balón
umožňující třem dobrovolným vzduchoplavcům v koši vzlétnout do výšky 300 metrů. Dále to
byl např. pavilon Česká chalupa se zaměřením na český venkov, pavilon Květena, pavilon
Měšťanského pivovaru z Plzně, American Bar s černošskou obsluhou, Stánek kakaa a čokolády
firmy Van Houten, Gallyho balkánská vinárna, Choděrova plzeňská velkorestaurace,
Schwarzenberská třeboňská pivnice, turecká kavárna, japonská čajovna a mnoho dalších.
Areál výstaviště byl využíván hodnotným způsobem i po skončení Jubilejní výstavy. Při
příležitosti následující Výstavy architektury a inženýrství v únoru 1898 zde byla instalována
unikátní panoramatická malba Luďka Marolda zobrazující bitvu u Lipan. Pozoruhodné dílo z
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let 1897–1898 představuje kruhový objekt o výšce 11 metrů, délce plátna 95 metrů a celkové
ploše 1 362 m2, což jsou rozměry, které z tohoto díla dělají největší obraz dějinné události
v Čechách. Vnitřní prostory kruhové stavby určené a projektované pro malbu obsahují reálné
předměty, což navozuje efekt zvaný dnes 3D. Dnes je (od r. 1991) Maroldovo panoráma
Národní kulturní památkou.
Další součástí naší exkurze holešovickým areálem byla budova a stálá expozice
Národního muzea s názvem Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století.
Lapidárium představuje sochařství a kamenické řemeslo v českých zemích v ukázkách
nejkvalitnějších děl českého výtvarného umění. Děti zde prohlížely a zaznamenávaly do svých
připravených pracovních didaktických listů své poznatky např. o Petru Parléřovi, o Ignáci
Františku Platzerovi, o Janu a Maxmiliánu Brokofovi, o Matyáši Bernardu Braunovi a mnohých
dalších. Jak se ukázalo při hodnocení dětských názorů, nejvíce účastníky kempu zaujala gotická
díla, zejména pak sochařské portréty současníků Karla IV. v originálech umístěné v triforiu
chrámu sv. Víta.
Předposledním stanovištěm tohoto dne se stala holešovická Hvězdárna a planetárium hl.
m. Prahy. Planetária u nás nabývala na popularitě především ve 2. polovině 20. století, toto
pochází z roku 1954.
Digitální celooblohové planetárium (technologie Skyskan Definit 2011) v Praze, které
je jedním jen z 11 planetárií na světě, která používají tak vysoké rozlišení projekce, se zaměřuje
pochopitelně na astronomii, ale také na nejstarší dějiny Země, její geologický vývoj
a souvislosti s naším dnešním životním prostředím. Zajímavou expozici zde tvoří vystavené
artefakty z vesmírného výzkumu posledních 50 let. Děti v této souvislosti projevily velký zájem
o aktuální výstavu a prezentaci vesmírného programu Sojuz-Apollo. V dílčích didaktických
aktivitách jsme s dětmi shrnuli základní faktografii dějin kosmického výzkumu, jeho
současnost i možnosti vývoje do budoucna.
Velmi náročný den jsme zakončili na místě, které jsme pro děti zvolili částečně jako relax,
ovšem s hodnotným obsahem. Expozice Mořský svět na pražském Výstavišti představuje stálou
expozici sladkovodních, ale především mořských ryb, rejnoků, murén, perutýnů, malých
žraloků, ostrorepů a jiných živočichů. Celkově je zde předvedeno v 60 velkoformátových
akváriích na 360 druhů vodních tvorů. Žraloci jsou zde chováni v nádrži o objemu 100 000
litrů, děti si dále mohly prohlédnout korálovou jeskyni s akvárii v umělé skále (25 m), v nichž
jsou prezentováni jihoameričtí vodní živočichové z Jižní Ameriky - vrubozubci, piraně, vodní
želvy apod. Velmi zajímavou expozici jsme z posledních sil vyžili ještě pro vyprávění o období
prvohor, kdy ryby vznikly jako živočišný druh.

2.4 Čtvrtek 29. 8. 2019 – Na demarkační linii
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Čtvrtý den dějepisného kempu jsme nazvali podle jednoho z hlavních objektů
programu, kterým bylo Muzeum na demarkační čáře v Rokycanech. Další cíle naší celodenní
cesty pak tvořilo Atom muzeum Javor 51 a v podvečer pak zámek Březnice. Různorodý
program s akcentem na moderní dějiny 20. století, ale také na skvělou renesanční architekturu
březnického zámku, jsme volili záměrně s ohledem na genderově motivované zájmy a záliby
dětí v dějepisných tématech.
Muzeum v Rokycanech, které dokumentuje život československé armády od roku 1918
do konce II. světové války, ochranu našich hranic v minulosti, a především události roku 1945
při osvobozování Československa od fašismu spojeneckými armádami, zaujalo svou
fantastickou expozicí všechny. Přestože vojenská muzea jsou dnes populární prezentací
minulosti, a známe jich proto na území naší republiky (i našeho regionu) poměrně dost, to
rokycanské je skutečně jedinečné. Mimo jiné je Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
největším nestátním vojenským muzeem v České republice.
Obě hlavní expozice, vnitřní multimediální i vnější výlučně hmotná, představují ve
velmi působivých dobových originálech např. historickou armádní výzbroj a výstroj, modely
i konkrétní exponáty týkající se předválečného pohraničního opevnění, diorámy významných
historických událostí této doby, např. zatčení K. H. Franka v Rokycanech r. 1945 apod.
Vnější expozice je unikátní z hlediska kvality i kvantity. Venkovní areál je naplněn více
než 190 kusy vojenské historické techniky, a to z období II. světové války, poválečné doby
i některých relativně moderních vojenských misí. Zaujme např. protiletadlová technika,
obrněné transportéry, děla, a především funkční a pojízdné tanky různých armád (T- 34,
Panther, Tiger apod.). Velkou atraktivitu pro děti představovaly také informace vojensko historických akcích či natáčení dobových filmů, pro něž se místní bojová technika využívá po
celé ČR, a také v zahraničí – filmy Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivočelá země, Vyprávěj,
Lidice…
Vojenskou tématiku, II. světovou válku a také období následné studené války jsme
zvolili pro prezentaci moderních dějin naší země, Evropy i celého světa také v dalším ze
zajímavých a unikátních objektů na pomezí západních a středních Čech – v areálu Atom muzea
Javor 51 v Míšově.
Na rozdíl od vojenských muzeí a expozic zaměřených na II. světovou válku je Atom
Muzeum, umístěné v podzemním bunkru mezi vesnicemi Míšov a Borovno v Brdech,
orientováno na jaderné zbrojení a na problematiku atomové války. Pro svou unikátní expozici
využívá od roku 2013, kdy bylo zřízeno, bývalého vojenského prostoru Brdy, kde se v době
studené války skladovaly skutečné ruské jaderné hlavice. Smlouva mezi ČSSR a SSSR
o skladech speciální munice z roku 1965 umožnila Sovětské armádě převzít tento přísně
střežený areál v západních Čechách, který byl následujících 25 let (1965 – 1990) výhradně pod
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kontrolou sovětského vojenského velení. Českoslovenští vojáci a později i civilní občané mohli
tento prostor využít až od devadesátých let.
Na území republiky byly podobné podzemní objekty pouze tři – u Míšova v Brdech,
v Bělé pod Bezdězem a u Bíliny na Teplicku, v celé východní a střední Evropě pak bylo
takových celkem dvanáct. Zachovalý a přístupný, i když ve významně omezeném režimu, je
ze všech těchto dnes právě jen areál v Míšově (první dva uvedené na území ČR převzalo od
Ministerstva obrany Ministerstvo vnitra a dále je využívá).
Nadace Železná opona získala podzemní bunkr v Míšově jako zápůjčku a provozuje jej
coby zachovalý technický unikát a doklad doby studené války. Působivá betonová stavba, pro
civilistu působící jako z jiného světa, nabízí kromě informací o jaderném zbrojení na výstavních
panelech i prohlídku dobového zařízení podobných objektů – bezpečnostní zabezpečení areálu,
systémy vnitřní filtrace i úplného odsátí vzduchu, rozvod helia, odvod odpadových produktů,
vlastní studnu s rozvodem vody, rezervní dieselelektrický agregát poháněný motorem zn. Škoda
apod.
Po pádu „železné opony“ se první mírové využití zdejších rozsáhlých podzemních
prostor týkalo praktických kroků v hospodářské oblasti, kdy zde byly právě počátkem
devadesátých let skladovány bankovky a mince stažené z oběhu po měnové odluce
od Československé federativní koruny k České koruně, a to v hodnotě několika miliard.
Areál jaderného úložiště je nesmírně rozsáhlý, chodby a prostory si děti prohlížely
v délce mnoha stovek metrů. Přestože atmosféra navozená touto tématikou je tíživá, účastníci
historického kempu projevili věcnou zvídavost i znalost obecné problematiky jaderného
výzkumu. Závěrečnou diskusi s dětmi jsme pochopitelně směrovali k mírovému
a smysluplnému využití jadrné energie dnes a v budoucnosti.
Závěr čtvrtečního dne jsme se rozhodli odlehčit prostřednictvím kulturně – historického
zážitku z renesanční architektury. Zámek v Březnici takový zážitek bezesporu zprostředkoval,
neboť představuje zajímavý, hodnotný a pro návštěvníka velmi příjemný objekt několika
historických stylů s dominujícím renesančním exteriérem.
Na zámku v Březnici měly děti možnost srovnat stavebně-umělecké prvky hned
několika historických slohů. Gotická část odkazuje na nejstarší dějiny původní tvrze v držení
rodu Buziců, také na následné aktivity majitelů z královského rodu Lucemburků (Václav IV.)
a od 15. století i na bohaté vlastníky z rodu Zmrzlíků ze Svojšína. Renesanční podobu zámku
vtiskli v polovině 16. stol. páni z Lokšan, kteří si Březnici vybrali za hlavní rodové sídlo.
Pravděpodobně pro tuto důležitost je zámek spojen i se skandálním a zřejmě nejslavnějším
příběhem habsburské rodiny v této době, totiž s tajnou svatbou arcivévody Ferdinanda
Tyrolského (druhorozený syn českého krále a římského císaře Ferdinanda I.) s velmi bohatou,
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avšak neurozenou Filipínou Welserovou. Z této doby po roce 1555 pocházejí jedinečné
zámecké renesanční interiéry, např. nejstarší zámecká knihovna v Čechách. Baroko zde o sto
let později zanechalo svůj otisk v podobě zámecké kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
z poloviny 17. stol. a další stavební úpravy už jen dotvořily úžasnou přehlídku
architektonických slohů v regionálním pojetí - biedermeier, empír i secesní prvky.

2.5 Pátek 30. 8. 2019 – Dějiny Plzně na přání
Pátek jsme v historickém kempu věnovali tradiční a dětmi oblíbené nabídce několika
okruhů v centru Plzně se zaměřením na různé oblasti dějin města. Od poloviny týdne měly děti
na rozmyšlenou několik tras, o nichž se právě v pátek mělo hlasovat: Plzeň muzejní (nejlepší
muzeální expozice), Plzeň architektonická (přehled nejvýznamnějších staveb města
v chronologickém sledu se zaměřením na hlavní slohové prvky), Plzeň válečná (stopy válek
v krajském městě s akcentem na události roku 1945) a Plzeň židovská (plzeňští židé
v architektuře a v příbězích). Letošní hlasování dopadlo ve prospěch muzeí.
Na páteční dopoledne jsme se rozhodli pro úvodní procházku historickým centrem
s prezentací nejstarších středověkých a raně novověkých dějin Plzně. Sledovali jsme gotické
a renesanční stavby na Náměstí republiky – chrám sv. Bartoloměje, jedinečnou radnici
z 16. století, renesanční měšťanské domy i další reprezentativní městské projekty. Pokračovali
jsme barokními přestavbami starších sakrálních i civilních objektů – kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, protestantským kostelem sv. Anny, historickou budovou Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje a nakonec také architekturou 19. století spojenou s moderní
výstavbou města po rozbourání středověké fortifikace.
Jako nejreprezentativnější plzeňské muzejní expozice jsme zvolili stálé výstavy
v Západočeském muzeu zaměřené na jedinečnou místní zbrojnici, dále pak na pravěký vývoj
kraje a na osudy města Plzně ve středověku. Expozice jsou moderní, interaktivní, zajímavé, což
se v zájmu dětí také jednoznačně projevilo a potvrdilo.

3 Závěr
Historický kemp 2019 si kladl za cíl inspirovat, motivovat a poučit děti - zájemce o dějepis prostřednictvím řady poutavých témat, zajímavých kulturně-historických objektů, zábavných
forem práce a smysluplných didaktických činností. Jakákoli prezentace místní historie má
hluboký význam z hlediska hlavního a zároveň nejobecnějšího cíle v historickém vzdělávání –
tvorby historického povědomí. Malý kulturní prostor, kterým region bezesporu je, představuje
totiž součást regionů rozsáhlejších a také součást „širších“ dějin.
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Mikrostruktura místních dějin, kterou se snažíme každoročně v rámci historického
kempu dětem přiblížit, se stává v povědomí dětí součástí struktury složitější a širší - národní,
evropské i světové. Rozmanitost místních dějin, kterou na exkurzích prezentujeme, tak může
překvapivě přispět i k pochopení jednoty vývoje místního, národního, evropského i světového.
Regionální historie, jejíž náplň jsme pro letošní program pečlivě promýšleli
a s obvyklými nároky na metodiku práce s dětmi transformovali do formy her a soutěží, nám
umožnila využít jakéhokoli dětského zájmu. Žáci a studenti, kteří se letos zúčastnili tohoto
týdenního odborného soustředění, projevili chvályhodnou pozornost, obecnou i detailní znalost
nových poznatků vyplývající z našich exkurzí, schopnost pozorně pracovat individuálně i ve
skupině a v neposlední řadě dovednost aplikovat své poznatky v různých situacích, které jsme
jednak připravili v rámci programu, jednak neplánovaně zažili na cestách. Odborné kempy jsou
vynikající příležitostí vhodně a účelně pracovat s talentovanými dětmi, což je v oblasti edukace,
metodiky i občanských aktivit činnost nesmírně přínosná.
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4 Přílohy
ZTRACENÁ SLOVA
Hledej ve větách středověké pojmy!

Ester bude zpívat.
Na statku je hodně hus i tažných zvířat.
Na Labi blesk uhodil.
Cizí rady někdy pomohou.
Z domu odešla, než Kamil přijel.
Pepře, myslím, máme dost.
Je pětka liché číslo?
Roh radnice byl obklopen lidmi.
Na zdejším festivalu hudba rok od roku zesiluje.
Pes, kráva, kočka, slepice, kos, tele a ovce jsou zvířata.
Hugo ti kapesník půjčí.
Pan Kos masáž nepotřebuje.
Tahle fotografie půjde k retuši.
Národe, národe, vzbuď se!
Když není ani po babičce, ani po dědečkovi, tak po kom pak táta je?
Je-li pan Y vysoký 168 cm, pan X 175 cm a pan Z 180 cm, jaká je jejich průměrná výška?
Manželka o koze, manžel o voze.
Krokodýl, tygr, opice, chameleon, ti všichni žijí v ZOO.
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BITVA, MÍR
bitva u Vogastisburku

DATUM

PROTIVNÍCI

bitva na Lechu
bitva v Libici n. Cidlinou
bitva na Moravském poli
bitva u Kresčaku
bitva na Vítkově
bitva u Domažlic
bitva u Lipan
bitva u Vilémova
bitva u Moháče
bitva na Bílé hoře
bitva u Jérez de la
Frontera
bitva u Poitiers
bitva u Hastings
křížové výpravy
bitva na Kalce
stoletá válka
německá selská válka
augšpurský mír
třicetiletá válka
vestfálský mír
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