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PO  STOPÁCH 
 

Českých  králů 
 
 
 

 
 
 
 

Co je král ? 
 
 

Pán lidí ochotných a pranic víc. 
 
 

Může vytáhnout do pole, 
 
 

Může rozhodovati o věcech práva, 
 
 

Vládne, rozkazuje, 
 
 

Žene se jako proud nějakým řečištěm, 
 
 

Ale to řečiště je i příčina jeho běhu. 
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PŘEMYSL  I.  OTAKAR 
(? – 15.12.1230) 

 
 
 

Motto: 
Syn Vladislava II. (11.1.1158 obdržel jako 

první královský titul) a královny Judity.  
Udatný, politicky obratný vládce se pokusil 

vrátit českému státu privilegované postavení 
v rámci Svaté říše římské. 

Za podpory Filipa Švábského obdržel roku 
1198 královskou korunu, již si dal o pět let 
později potvrdit Filipovým protivníkem Ottou 
IV.. Titul uznal i papež Inocenc III.. Titul 
potvrzovala listina zvaná „Zlatá bula sicilská“, 
kterou Přemyslovi vydal nový římský král 
Fridrich II.. Na základě získaných výsad zrušil 
Přemysl přežitý senionární řád Břetislava I. A 
zavedl princip tzv. primogenitury (nástupnictví 
prvního syna). 

Politické úspěchy Přemysla I. Otakara stály na počátku cesty českého království mezi 
evropské velmoci. 
Český král byl též statný válečník. Je hluboký středověk, doba výbojů do Rakous. Jak 

v našich představách vůbec vypadá takový český válečník ? 
 
 

Provedení: 
Při výletu do lesa je pro každé družstvo vymezen prostor 2 x 2 metry, na kterém 

vyobrazí válečníka na koni. 
 
 

Pomůcky: 
• Klacíky o max. délce 30 cm 
• Listí 
• Jehličí 
• Mech 
• Květy a plody 

 
 

Hodnocení: 
Hodnoceno je provedení, originalita, dodržení formátu. Trestné body za případné 

ničení okolní přírody 
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VÁCLAV  I. 
(?. ?. 1205 – 23.9.1253) 

 
 

Motto: 
Syn Přemysla Otakara I. Dokázal zúročit zisky 

svého otce. V čase jeho panování české země 
doháněly v hospodářské i kulturní sféře zpoždění 
za vyspělejšími oblastmi jižní a západní Evropy. 

V pražském podhradí, jehož pravobřežní část 
(později Staré Město pražské) obdržela po roce 
1230 městská práva, včetně výsady obehnat svůj 
areál hradbami. Mimořádného významu dosáhla 
tehdy zásluhou vydatných stříbrných dolů 
v Jihlavě. 

Václavovo blízké okolí mělo německý ráz, kam 
v plné míře pronikla dvorsko-rytířská kultura. 
Spolu s ní vstoupilo do českých zemí gotické 
umění. V gotickém stylu byl vystavěn ženský 
klášter sv. Františka, jehož abatyší se stala 
Václavova sestra, zbožná Anežka, svatořečená roku 1989. Václav sám byl náruživým 
lovcem a při holdování této vášni přišel dokonce o oko. V závěru vlády zlomil povstání 
syna Přemysla, kterého část šlechty zvolila mladším králem. 

 

Jak vidět, ani král se nevyhne zranění. Jak si naše družstva poradí se zdravotními 
úkoly ? 

 
 

Pomůcky: 
• Obvazový materiál,  
• stopky,  
• přírodniny na zhotovení provizorního nosítka a k vyznačení slalomové tratě 

 
 

Provedení: 
Družina se rozdělí na dvě skupiny. Skupina č. 1 běží do cíle, kde vyčká příchodu 

skupiny č. 2. Skupina č. 2 ošetří zlomeninu holeně, vytvoří provizorní nosítko a běží se 
zraněným do cíle. Skupina č. 1 poté splní vylosovaný úkol. Obě skupiny pak společně běží 
na start, kde zodpoví vylosovanou otázku ze zdravovědy. 

 
 

Hodnocení: 
1. Přesnost splnění zadaných úkolů 
2. Čas 
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JIŘÍ  Z  PODĚBRAD 
(?. 4. 1420 – 22. 3. 1471) 

 
 
Motto: 
V roce 1458 dochází k první skutečné volbě 

českého panovníka, neberoucí v úvahu 
posvěcenost tradičních dynastií ani dědičné 
nároky žen. Volba byla činem vskutku 
převratným, tkvící svými kořeny v husitské 
revoluci. Po létech nespokojenosti kališnického 
obyvatelstva s katolickými vládci se zdá být 
„husitský král“ zárukou stability a pokoje. 

V katolických vedlejších zemích Koruny 
české (obojí Lužice, Slezsko) stejně jako na 
Moravě musel Jiří překonat počáteční odpor a 
vydobýt si uznání hrozbou síly. Královu 
politickou linii diktovalo úsilí býti dobrým 
panovníkem „dvojího lidu“, tedy husitů a 
katolíků. Proto se snažil dodržovat kompaktáta, které v roce 1462 papež Pius II. zrušil. 

Jiří navrhoval ustanovení spolku křesťanských panovníků. Cílem zamýšlené 
organizace mělo být odvrácení turecké expanze a zajištění míru v Evropě. 

V této převratné době, kdy Jiří z Poděbrad se snaží vytvořit spolek křesťanských 
panovníků, posílá s tímto návrhem kurýry do různých koutů Evropy, ale i zde je dost 
nepřátel, kteří nepřejí ušlechtilým návrhům českého krále, proto jsou depeše různým 
způsobem šifrovány. 

 
 

Provedení: 
Družstva mají v šifrované zprávě za úkol nalézt předmět ukrytý v okolí zadání úkolu. 

V druhé části je šifrovaná otázka, na kterou družstva odpovídají morseovkou. 
 
 

Pomůcky: 
• Stopky 
• Šifrovaná zpráva (2 různé) 
• Morseovky 

 
 

Hodnocení: 
1. část (nalezení předmětu) – hodnocen čas 
2. část – správnost a přesnost odpovědi 
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KAREL  IV. 
(14. 5. 1316 – 29. 11. 1378) 

 

Motto: 
Čtvrtý římský a první český panovník tohoto 

jména. Syn Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny se však původně jmenoval Václav. 
Jméno Karel obdržel jako chlapec při biřmování ve 
Francii, kam jej otec roku 1323 posla, aby dostal 
náležité vzdělání a rozhled. Když se po 10-ti letech 
vrátil do Čech, mluvil francouzsky, italsky, latinsky 
a německy. Nesporně patřil k nejvzdělanějším 
panovníkům evropského středověku. 

Od roku 1334 zastával úřad moravského 
markraběte, od roku 1341 byl mladším králem a o 
tři roky později se zasloužil spolu s otcem o 
povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. 

Na místě románské baziliky sv. Víta začala 
vyrůstat gotická katedrála, podle projektů Matyáše 
z Arrasu a posléze Petra Parléře. 

Několik týdnů před bitvou u Kresčaku – 11.7.1346 (kde zemřel jeho otec Jan 
Lucemburský), byl Karel zvolen římským králem jako protikandidát Ludvíka Bavora. Pro 
pražskou korunovaci přikázal zhotovit novou honosnou korunu zvanou svatováclavská 
(patří mezi 4 nejstarší evropské koruny, z 9 největších rubínů světa jich je na koruně 6).  

Počal z Prahy systematicky budovat politické a kulturní centrum západního 
křesťanstva. Svědčí o tom založení pražské univerzity a Nového Města pražského, stavba 
kamenného mostu místo staršího mostu Juditina. Dále zbudoval hrad Karlštejn, kde v kapli 
sv. Kříže střežila obrazová galerie 129 světců, symbolizující nebeské vojsko, říšské 
korunovační klenoty. 

V roce 1348 vytvořil Karel z českého soustátí útvar, zvaný Země Koruny české. Dne 
5. 4. 1355 byl korunován na římského císaře. Ve svém životě byl 4x ženat (Blanka 
z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská). Nejslavnější panovník 
českých dějin zemřel zřejmě v důsledku zánětu plic. 

Jak již shora bylo uvedeno, byl Karel IV. Významným stavebníkem. Porozhlédněme 
se tedy po zajímavostech staveb nacházejících se v našem okolí. 

 

Provedení: 
Při výletu do Nového Boru si všímáme svého okolí a snažíme se zapamatovat si co 

nejvíce detailů. Po příchodu do tábora dostanou písemnou formou otázky např.: Jaké 
číslice jsou na ciferníku kostelních hodin, co zdobí portál radnice aj.. 

 

Hodnocení: 
Při hodnocení je podstatná přesnost odpovědí, v případě stejného počtu 

zodpovězených otázek je rozhodující další doplňující otázka. 
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EEEEEEEETTTTTTTTAAAAAAAAPPPPPPPPOOOOOOOOVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁ                HHHHHHHHRRRRRRRRAAAAAAAA        
PPPPPPPPaaaaaaaattttttttrrrrrrrroooooooonnnnnnnn                KKKKKKKKaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeellllllll         IIIIIIIIVVVVVVVV........         

 
1. jaký druh písmen je na kostelní věži v Novém Boru na náměstí  

a) arabské 
b) římské 
c) české 

 
2. jaký strom je uprostřed parčíku před radnicí 

a) lípa 
b) dub 
c) buk 

 
3. z jakého kamene je portál (vstupní brána) radnice 

a) mramor 
b) pískovec 
c) žula 

 
4. kolik roubených chalup se nachází na spodní části náměstí 

a. 3 
b. 4 
c. 5 

 
5. jakou barvu má fasáda budovy poštovního úřadu 

a. žlutá 
b. červená 
c. zelená 

 
6. jaká škola se nachází na náměstí 

a. základní 
b. gymnázium 
c. sklářské učiliště 

 
7. jaké muzeum se nachází n náměstí 

a. vlastivědné 
b. sklářské 
c. lesnické 

 
8. jaká postava je na kašně u autosalonu za radnicí 

a. ženská 
b. mužská 
c. dětská 

 
9. kolik policejních vozidel stálo v 15:30 hod.  

před policejní stanicí na hlavní třídě 
a. 1 
b. 2 
c. 0 

 
10. jaký je tvar oken kostela na náměstí 

a) oblouková 
b) obdélníková 
c) čtvercová 
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RUDOLF  ii. 
(18. 7. 1552 – 20. 1. 1612) 

 
Motto: 
Syn Maxmiliána II. A Marie Španělské. Roku 

1583 učinil Prahu svou rezidencí a tato se tak stala 
věhlasným kulturním centrem. 

V pověstných panovníkových sbírkách se 
skvěla díla nejslavnějších evropských výtvarníků. 
Rudolfovo mecenášství přitahovalo do jeho služeb 
představitele manýrismu: malíře Hanse von 
Achen, Bartoloměje Sprangera, Arcimbolda i 
sochaře Adriana de Vries. Rudolfova ruka se také 
štědře otvírala jak podvodníkům, tak seriozním 
učencům. V Praze tehdy působili alchymisté 
Edward Kelly a John Dee a známí astrologové 
Tycho de Brahe a Johannes Kepler, jenž zde 
formuloval první dva zákony o pohybu planet. 

Atmosféra císařské rezidence byla jako stvořená pro nejrůznější dohady a fámy, 
z nichž se zrodily pověsti o nesmírných pokladech, či umělém člověku – Golemovi, 
zhotoveném moudrým rabínem Jehudou Löw ben Bezalel. 

Smrtí Rudolfa II. Skončila éra Prahy jako sídelního královského města. 
V rozlehlých sálech Pražského hradu jsou v době života císaře obrovské sbírky obrazů, 

soch, nábytku, šperků ale i matematických, astrologických a astronomických přístrojů. 
Rudolf byl mecenášem nejen vyhlášených umělců, ale i začátečníků. Proto se snažme jeho 
sbírky rozšířit. 

 

Provedení:  Výtvarná etapa vhodná pro špatné počasí. Z dostupných materiálů 
vytváříme různá dílka. (Může být volné téma nebo zadané téma jednotné pro všechny). 

Pomůcky: Dle potřeb 
Hodnocení: Hodnoceno je provedení a originalita 
 
 
Etapa byla přejmenována na GULÁŠOVOU, neb nám počasí nepřálo a dle plánu měl 

být celodenní výlet a byly již nafasovány potraviny, změnila se výtvarná etapa na etapu 
kulinářského umění, kde úkolem družin bylo dle dostupných potravin, uvařiti pokud 
možno poživatelný guláš. Zde se projevilo zejména umění dámské části osazenstva 
družstev. Nakonec odborná porota sestavená též z dámské části – ale vedoucích, hodnotila 
metodou ochutnávky výtvory všech družin – nutno podotknout, že porota přežila. 

Etapa byla dále doplněna o dva testy – zdravotní (zde nejvíce bodů - 42 – získalo 
družstvo č. 4 a test všeobecný, kde se 14 body zvítězila družstva č. 1 a 2 
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TEST − Všeobecné znalosti − 2 
 
1) Který z panovník ů zavedl na území českého království povinnou školní docházku 

a) Marie Terezie 
b) Josef II. 
c) Leopold II. 

 
2) Na kterém pražském letohrádku byl častým hostem W.A.Mozart ? 

a) Belvedér 
b) Bertramka 
c) Hvězda 

 
3) Kdo prohlásil  „Vidím m ěsto veliké ….“?  

a) Šárka 
b) Vlasta 
c) Libuše 

 
4) Kdo byl ozna čen pojmem „Otec vlasti“ ?  

a) Praotec Čech 
b) Karel IV. 
c) Tomáš Garrigue Masaryk 

 
5) S kolika státy sousedí ČR ? 

a) 4 
b) 5  
c) 6 

 
6) Která z barev je ve spodní části státní vlajky ČR ? 

a) červená 
b) modrá 
c) bílá 

 
7) Jakou barvu má orlice v levém spodním poli velké ho státního znaku ČR ? 

a) bílá (stříbrná) 
b) žlutá (zlatá) 
c) černá 

 
8) Která historická postava je na bankovce v hodnot ě 50,- Kč ? 

a) Božena Němcová 
b) Anežka Česká 
c) Ema Destinová 

 
9) Na které minci je motiv mostu ?  

a) 10 haléřů 
b) 50 haléřů 
c) 2,- Kč 
d) 5,- Kč 

 
10) Který výb ěžek je nejzápadn ějším v ČR ? 

a) Šluknovský 
b) Ašský 
c) Frýdlantský 



 10 

 
 
11) Které m ěsto je ozna čováno jako m ěsto rekord ů ? 

a) Moravská Třebová 
b) Pelhřimov 
c) Otrokovice 

 
12) V Jaké ozna čení se nepoužívá pro tvar hory ?  

a) kužel 
b) homole 
c) kopka 

 
13) Na které řece se nachází p řehradní nádrž Orlík ?  

a) Labe 
b) Vltava 
c) Dyje 

 
14) V jakém stavebním slohu je postavena katedrála sv. Víta na Pražském hrad ě ? 

a) Barokní sloh 
b) Románský sloh 
c) Gotický sloh 

 
15) Kdy byla založena Karlova univerzita ?  

a) 1348 
b) 1357 
c) 1378 

 
16) Jak se jmenuje zámek, kde se odehrává část děje románu B.N ěmcové „Babi čka“  

a) Hluboká 
b) Ratibořice 
c) Červená Lhota 

 
17) Kdo zkomponoval operu „Libuše“ ?  

a) Leoš Janáček 
b) Antonín Dvořák 
c) Bedřich Smetana 

 
18) Jaká je nejvyšší hora Českého st ředoho ří ? 

a) Sněžka 
b) Milešovka 
c) Říp 

 
19) Kdy slavíme vznik samostatného československého státu ?  

a) 17. listopadu 
b) 28. října 
c) 16. dubna 

 
20) Který z drahých kov ů proslavil doly v Kutné Ho ře ? 

a) zlato 
b) stříbro 
c) měď 
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TEST − ZDRAVOTNÍ 
 
1) Nejstarší známý léka ř se jmenoval ? 

a) Edison 
b) Hyppokrates 
c) Sokrates 

 
2) První pomoc (rychlou záchrannou službu) voláme n a telefonním čísle: 

a) 150 
b) 333 
c) 155 

 
3) Stav, který ohrožuje lidský život, se nazývá:  

a) bezvědomí 
b) zlomenina 
c) nachlazení 

 
4) Nejdůležitější tekutinou v lidském t ěle je:  

a) voda 
b) krev 
c) pot 

 
5) Krev se okysli čuje: 

a) v plicích 
b) v játrech 
c) v mozku 

 
6) Při tepenném krvácení na ránu p řiložíme:  

a) vatový obvaz 
b) tlakový obvaz 
c) elastické obinadlo 

 
7) Při žilním krvácení je krev: 

a) tmavá, okysličená a stříká z rány 
b) tmavá, okysličená a volně vytéká 
c) světlá, okysličená a z rány stříká 

 
8) Dárci krve dochází na odb ěr, který se jmenuje:  

a) transplantace 
b) transformace 
c) transfuze 

 
9) Při hore čce nemocnému podáváme:  

a) chladné nápoje 
b) horké nápoje 
c) v žádném případě nesmí pít 

 
10) Hybným orgánem lidského t ěla jsou:  

a) svaly 
b) kosti a klouby 
c) kůže 
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11) Kůstky – kladívko, kovadlinka a t řmínek – se nacházejí:  

a) v uchu 
b) v nose 
c) v ruce 

 
12) Kolik zub ů má dosp ělý chrup:  

a) 30 
b) 36 
c) 32 

 
13) Zlomeninu léka ř ošet ří: 

a) sádrou 
b) dlahou 
c) dýhou 

 
14) Rostliny produkují:  

a) dusík 
b) kysličník uhličitý 
c) kyslík 

 
15) Při bou řce se ukryjeme:  

a) pod strom 
b) na nejnižší místo v terénu 
c) do řeky nebo do rybníka 

 
16) Uštknutí zmijí ošet říme:  

a) nevšímáme si ho, zahojí se samo 
b) očistíme kysličníkem a vyhledáme lékaře 
c) zaškrtíme nad ránou a vyhledáme lékaře 

 
17) Vzteklinu p řenášejí p ředevším:  

a) lišky 
b) kočky 
c) klíšťata 

 
18) napiš p ět známých lé čivých rostlin:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
19) Napiš všechny orgány lidského t ěla, které znáš:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
20) Napiš p řísloví nebo po řekadlo, které se váže k nemoci nebo ke zdraví  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VÝSLEDKY ETAPOVÉ HRY  
 
 

1. MÍSTO 
 

Petra Výborná, Katka Melzerová, Jára Holeček, Zdeněk Svozilek, 
Jan Sixta, Martina Fráterová, Jan Prudký, Veronika Fundová, 

 
 

2. MÍSTO 
 

Hedvika Suchá, Petra Bechyňská, Tereza Šimonová, Jakub Koňařík, 
Josef Stupka, Vojta Krejčí, Tomáš Polívka, Michal Piskač, 

 
 

3. MÍSTO 
 

Markéta Šafránková, Nikola Dieneltová, Petra Maláková, Patrik Malý, 
Václav Feix, Martin Smolek, Jakub Bubínek, Míra Feix, 

 
 

4. MÍSTO 
 

Honza Piskač, Katka Löwyová, Josef Kříž, Jakub Vosáhlo, 
Žaneta Hendrychová, Lenka Vondráčková, Standa Kirchner, 

 
 

5. MÍSTO 
 

Dana Prečuchová, Klára Vosáhlová, Hana Chybová, Daniel Hurník, 
Petr Hofman, Jára Zelený, Jakub Švejcha, Katka Klimešová 

 
 

6. MÍSTO 
 

Tomáš Zelený, Simon Zábranský, David Vosáhlo, Michaela Rozsypalová, 
Martin Rajmon, Zdeněk Malý, Markéta Dvořáková, Lenka Češková 

 
 

7. MÍSTO 
 

Tomáš Slapnička, Martin Prudký, Erich Diessner, Vláďa Štainer, 
Markéta Kommová, Tereza Štěpánová, Iveta Fischerová, 
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NEUSKUTEČNĚNÉ ETAPY 
 

LUDVÍK  JAGELLONSKÝ 
(1. 7. 1506 – 29. 8. 1526) 

 
 
Motto: 
Syn Vladislava Jagellonského a Anny 

z Foix. Už ve třech letech jej dal Vladislav 
korunovat českým králem, bez ohledu na 
skutečnost, že synek onemocněl planými 
neštovicemi. Usedavý pláč chlapečka, jehož 
tížila svatováclavská koruna nepřispíval 
právě k důstojné kulise ceremoniálu. 

Až roku 1522 se vrací Ludvík společně 
s manželkou Marií Habsburskou na Pražský 
hrad. 

V létě 1526 opět hrozil turecký vpád do 
Uher (Ludvík byl také uherským králem). 
Ludvík Jagellonský se v čele nepříliš 
početného vojska pokusil nebezpečí odrazit, 
žel uposlechl neprozřetelné rady v blízkosti Moháče, na nynější chorvatsko-maďarské 
hranici, a zaútočil na silnějšího nepřítele. Ludvíkovy oddíly utrpěly těžkou porážku a král 
sám zahynul, když na útěku zapadl i s koněm do dunajského bahna. Jeho tělo nalezl až po 
několika měsících jediný očitý svědek panovníkova konce. 

Vojsko tedy zůstalo bez vůdce. Při ústupu se bojovníci poztráceli a nyní se 
nepřehledně potulují po okolí. Který z vojvodů vrátí vojsku sílu a řád ? 

 

Provedení: 
Vodní etapa. Míčky představující vojáky jsou rozházeny do vodní plochy. Úkolem je 

co nejdříve posbírat všechny míčky a naplnit jimi nádobu na břehu. Možno udělat i jako 
štafetu pro jednotlivce, dvojice, trojice. 

 

Pomůcky: 
• Míčky 
• Stopky 
• Nádoba 

 

Hodnocení: 
Čas 
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MARIE  TEREZIE 
(13. 5. 1717 – 29. 11. 1780) 

 
Motto: 
Při svém nástupu na trůn tato energická žena plynně 

hovořící německy, italsky, francouzsky a slušně i 
španělsky a latinsky, čekala právě další dítě, následníka 
trůnu Josefa. Zatímco své četné porody zvládala díky 
skvělému zdravotnímu stavu bez potíží, v politice se 
musela vyrovnávat s jednou náročnou zkouškou za druhou.  

Na konci roku 1740 prudce zasáhl do středoevropských 
záležitostí Friedrich II. Veliký. Jeho vojska obsadila 
Slezsko, průmyslově rozvinutou oblast rakouské 
monarchie. Vzplála tak válka o dědictví rakouské, do níž 
ihned vstoupilo Bavorsko i Francie. V jejím průběhu se 
pokusila Marie Terezie získat podporu nedůvěřivé uherské 
šlechty, vůči které se její otec choval přezíravě. 

Slavnostní ceremoniál v Bratislavě, kde na hlavě znovu těhotné panovnice spočinula 
svatoštěpánská koruna, nezabránil nepříznivému vývoji válečných operací. Na konci roku 
1741 vpadla bavorsko-francouzská vojska do Čech a 7.12.1741 se bavorský kurfiřt Karel 
Albrecht prohlásil v Praze českým králem. O několik dní později mu holdovalo na 400 
příslušníků české šlechty, z jejíchž řad jmenoval novou zemskou vládu. Sám potom odjel 
z Čech do Říše, kde získal císařský titul jako Karel VII..  

V prosinci 1742 se Praha opět ocitla v habsburských rukou. Česká šlechta se loajálně 
přihlásila k nové panovnici a zúčastnila se její korunovace na českou královnu dne 12. 5. 
1743. Marie Terezie ztratila Kladsko, většinu Slezska (obojí součást historických zemí 
Koruny české) a části italských provincií, na druhé straně však dosáhla uznání svého muže 
Františka Lotrinského císařem a potvrzení platnosti pragmatické sankce. 

Další prusko-rakouský konflikt, tvořící složku sedmileté války (1756 – 1763), na 
definitivní ztrátě Slezska nic nezměnil.  

Pod vlivem svých osvícených rádců, zdůrazňujících úlohu lidského rozumu, se Marie 
Terezie přiklonila k modelu tzv. osvícenského absolutismu. Převratné změny v oblasti 
státní správy, soudnictví, vojenství, školství (např. zavedení povinné školní docházky 
v českých zemích roku 1774). 

V době Marie Terezie vojenské akce sedmileté války probíhají i v noci. Vojáci 
využívají své schopností při snížené viditelnosti jak k pohybu v terénu, tak k plnění úkolů. 

 

Provedení: 
Noční hra. Po stanovené trase, která je určena plánkem, procházejí družstva a plní 

úkoly na kontrolních stanovištích. 
 

Hodnocení: 
Počet získaných bodů při plnění úkolů. 
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HÁDANKY A OTÁZKY 
 
 
 

MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
 
 
Pokuste se seřadit k českým králům jejich manželky. Jeden z uvedených vládců byl 

pouze knížetem. Který? 
 
 

a) Václav II.   1) Žofie Bavorská 
 
 
b) Václav I.    2) Anna Falcká 
 
 
c) Jan Lucemburský   3) Barbora Celská 
 
 
d) Oldřich I.   4) Eliška Rejčka 
 
 
e) Zikmund Lucemburský   5) Eliška Přemyslovna 
 
 
f) Karel IV. (1. žena)   6) Konstancie Uherská 
 
 
g) Karel IV. (2. žena)    7) Alžběta Pomořanská 
 
 
h) Karel IV. (3. žena)   8) Kunhuta Haličská 
 
 
i) Karel IV. (4. žena)   9) Anna Svidnická 
 
j) Přemysl Otakar I.  10) Kunhuta Štaufská 
 
 
k) Přemysl Otakar II. 11) Božena 
 
 
l) Václav IV.  12) Blanka z Valois 
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TTTTTTTTáááááááábbbbbbbboooooooorrrrrrrroooooooovvvvvvvvýýýýýýýý        kkkkkkkkvvvvvvvvíííííííízzzzzzzz                IIIIIIII ........         
 

1. kolik je zde malých chatek  
a)  20 
b)  30 
c)  40 

 

2. kolik je zde velkých chatek 
a)  10 
b)  15 
c)  20 

 

3. z čeho je vytesán hrad Sloup 
a) žula 
b) pískovec 
c) křemen 

 

4. jak se jmenuje postava zkamenělého muže na hradě Sloup 
a) Konstantin 
b) Cyril 
c) Metoděj 

 

5. na co se dívá zkamenělý muž z hradu 
a) Samuelova jeskyně 
b) skalní divadlo 
c) Nový Bor 

 

6. kdo dobyl hrad 
a) Poláci 
b) Němci 
c) Švédové 

 

7. kdo vlastnil hrad Sloup jako první 
a) Mikoláš Pancíř ze Smojna 
b) Smil Flaška z Pardubic 
c) Mikoláš Aleš 

 

8. jak se jmenuje hora, o kterou hráli drak a majitel hradu 
a) Smrk 
b) Klínovec 
c) Klíč 

 

9. jaká pohádka se na hradě Sloup natáčela 
a) S čerty nejsou žerty 
b) Z pekla štěstí II 
c) Anička s lískovými oříšky 

 

10. jaké stromy jsou v táboře 
b) sekvoje 
c) smrk 
d) bříza 
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11. jaké je nejbližší okresní město 
a) Česká Lípa 
b) Litoměřice 
c) Liberec 

 

12. jak se jmenují peníze, které se používají v táboře 
a) Joudák 
b) Bourák 
c) Sloupák 

 

13. jak se jmenoval náš tábor  
a) J. Fučíka 
b) K. Gottwalda 
c) V. Hozákové 

 

14. kolik je vchodů do skalního divadla 
a) 5 
b) 4 
c) 6 

 

15. do jakého pohoří patří Klíč 
a) Lužické hory 
b) Orlické hory 
c) Krkonoše 

 

16. s jakou národností jsme sdíleli tábor 
a) Poláci 
b) Němci 
c) Rakušani 

 

17. kolik přístupů je do tábora 
a) 3 
b) 1 
c) 2 

 

18. kolik se vejde do všech chatek v táboře lidí 
a) 240 
b) 180 
c) 220 

 

19. jak vzdálena je jídelna od tábora ( od hlavní brány) 
a) asi 400 m 
b) asi 300 m 
c) asi 570 m 

 

20. na jakou světovou stranu je umístěn tábor ( od Nového Boru) 
a) na jih 
b) na jihozápad 
c) na západ 
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21. jaký je povrch hřišť v táboře 
a) antukové  
b) pískové 
c) štěrkové 

 

22. jak se jmenuje táborová píseň 
a) Tamara 
b) Sloupská 
c) Tábornická 

 

23. jaký je známý průmysl v Novém Boře 
a) potravinářský 
b) dřevařský 
c) sklářský 

 

24. kdo z vedoucích má největší pleš 
a) Venca Čámek 
b) Karel Hanko 
c) Jarda Živec 

 

25. jak se jmenuje rybník, kam se chodíme koupat 
a) Radvanecký 
b) Lovosický 
c) Teplický 

 

26. jak se jmenuje kaple, přes kterou se jde na Medvědí kemp 
a) Zakostelská 
b) Předhořínská 
c) Záhořínská 

 

27. jak se nazývá hřbitov v Novém Boru 
a) Lesní 
b) Polní 
c) Obecní 

 

28. co je v zámku Kinských ve Sloupu 
a) muzeum 
b) dětský domov 
c) domov sociální péče 

 
29. kdo má přezdívku „Čára“ 

b) Hana Stibingerová 
c) Marcela Vojířová 
d) Hana Bičíková 

 

30. kdo z vedoucích má nejmíň vlastních zubů 
a) Vilda Heřmanovský 
b) Karel Hanko 
c) Jarda Živec 

 


