
MĚSTSKÁ BOJOVKA –  

 ZNÁM HISToRII SVÉHO MĚSTA?  

LEGENDA KE HŘE 
Malý Michal jel zase jednou na prázdniny k babičce. Je to maminčina maminka, která 

žije v Koryčanech, v malém městečku na úpatí Chřibů. 

Stále žije v domě, ve kterém žilo už několik generací naší rodiny. Vzpomíná na vyprávění své babičky o 

časech, jak ona říkávala za „tatíčka Masaryka“ a pak také o době během 2. světové války. Doba po 

osmačtyřicátém, byla těžká. 

Pracuje jako knihovnice, takže je jasné, že si se mnou moc ráda povídá o knihách, které zrovna čte, 

které vychází v různých nakladatelstvích. Knihy jsou úžasné v tom, že nás přenesou do různých světů. 

Čeká na mě na náměstí u autobusu a jdeme spolu k ní domů. Tam na nás už vrní kocour Mour, je celý 

černý s malou bílou skvrnkou na levé přední noze. 

K večeři máme mou oblíbenou dýňovou polévku a kopu palačinek s višňovou marmeládou. Višně 

pomáhám v létě otrhat z toho stromu vzadu na zahradě. 

Babička se jako vždy vyptává co je u nás doma nového, jak se má maminka a tatínek. Pak si povídáme, 

co je u ní nového, co zajímavého každý z nás zrovna čteme. Najednou začínám cítit únavu po cestě 

autobusem a chystám se jít spát do voňavých peřin, co pro mne připravila. 

Zdá se mi sen. Slyším rámus, vlhko a vidím, že jsem v nějaké dílně. Ta je plná upocených mužských, 

všude pára, ale zároveň vůně dřeva. Vidím, jak dělníci jednotlivé dřevěné kusy strkají do kovových 

konstrukcí, které pak putují do velké komory, odkud cítím horké vlhko. Když procházím dílnou dál, 

uvidím krásné židle a dokonce i houpací křeslo. Najednou slyším ohromný sykot, bílou páru, ale to už 

nejsem v dílně, ale na nádraží. Slyším mluvit spoustu lidí, pláčou, ale slyším ještě štěkot psů a 

němčinu. Nikdy jsem si neuvědomil, jak může znít nějaký jazyk tvrdě, ale ten křik a povely, které 

vojáci dávali lidem, kteří nasedali do vlaků, mě strašně děsil, najednou jsem se hrozně bál. Strach 

mě přenesl do slunného dne do parku krásného zámku. Ano je to náš zámek nad městečkem, ale to už 

vidím, jak si mladá zámecká paní vyšla na procházku alejí za doprovodu dvorní dámy. Špitají si spolu a 

chichotají, no prostě nic pro kluky. Lehnu si do trávy a najednou mě vzbudí střelba se samopalu. Co to 

je? Jak je to možné? Vidím, jak Lhotkou prochází vojáci, nejsou to Němci, ale ani Rusové. Později se 

dozvíme, že jsou to Rumuni. 2. světová válka skončila.  



To bylo naštěstí poslední živé snění této noci. 

Ráno jsem všechno vyprávěl babičce. Ta mě jen chvíli mlčky poslouchala a pak začala vyprávět to, co 

ji kdysi vyprávěla její babička, když byla malá, o válce, o továrně na nábytek a o pověstech co se říkalo 

o zámku a hradě Cimburk nedaleko Koryčan. 

Ve mně živý sen vzpudil obrovskou zvědavost, a zkusil jsem alespoň pomyslně jít po stopách konce  

2. světové války v Koryčanech, Židech, kde mají svůj hřbitov, zámku a jeho majitelů, a nahlédnout do 

historie nábytkářského řemesla, které u nás mělo velkou tradici.  

V několika zastaveních, souvisejících s těmito tématy, jsou rozmístěny karty s krátkou informací a 

otázkou. Odpovědi jsou následně části šifry pro rozluštění celé tajenky. Tu si můžeš vyzvednout 

v knihovně. 

POKUD STEJNĚ JAKO JÁ RÁD ČTEŠ, MŮŽEŠ SI PRÁVĚ O DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY PŘEČÍST 

NĚJAKOU KNIHU Z KNIHOVNY. 

Za zmínku určitě stojí: Terezínské Gheto od Veroniky Válkové     

Deník od Anne Frank nebo 

od Jana Otčenáška.   Romeo, Julie a tma – 

Spousta informací je i na webových stránkách Města Koryčan, V knihovně je publikace, ze které jsem 

také čerpala př i tvorbě herních karet, Koryčany brána Chřibů od Jiřiny Uhlířové ml.  

V infocentru, které teď momentálně sídlí v pokladně na městském úřadě, je ke koupi fotografická 

publikace Koryčany. 

 Pokud se rozhodneš bojovku hrát, v knihovně si vyzvedneš prázdnou tajenku, do které doplníš správné 

odpovědi, Musíš navštívit 4 místa v našem městě. Jako první je památník obětí 2. sv. války na 

náměstí. Druhým místem je Židovský hřbitov, při jeho návštěvě nezapomeň, že vstupuješ na místo, 

kde jsou pochováni lidé. Dalším místem je Zámek Koryčany – brána. Poslední zastavení je na hř bitově 

u hrobky Familie Thonet. Po doplnění odpovědí do tajenky si můžeš ještě př ijít pro nápovědu do 

knihovny. Tajenku tvoř í tř i slova.  Na herních kartách je QR kód, po jeho načtení se zobrazí další 

informace k danému tématu. Pro všechny úspěšné luštitele bude př ipravena malá pozornost. 
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