




Praktické informace:
Délka trasy:
5 km

Obtížnost: 
Jednoduchá trasa pro děti od 3 let. Výlet je možný jet s kočárkem (ne golfky) – na trase 
je jen jeden kopeček, tak můžete jet na kole a vzít s sebou pejsky.

Vzdálenost od Prahy a jak se tam dostat: 
133 km ujedete z Prahy za hodinu a půl. Pojedete směr na Plzeň po D5, pak na Starý Plzenec, 
Přeštice, Švihov až do Chudenic.

Parkování: 
Zaparkujte na Mírovém náměstí v Chudenicích. Až si prohlédnete Starý zámek a Muzeum Josefa 
Dobrovského, přejděte (nebo přejeďte) po modré turistické značce až ke hřbitovu, kde začíná naučná 
stezka, které se budeme držet po zbytek výletu. Parkujte až za hřbitovem u kapličky.

Možnost občerstvení: 
Restaurace na náměstí a u rozhledny Bolfánek.

WC:
Pouze v zámku a v restauraci u Bolfánku.

Zámek Chudenice
Otevírací doba:
duben
sobota a neděle, svátky
9.00 - 15.00  

červen
úterý až neděle, svátky
9.00 - 16.00

srpen
úterý až neděle, svátky
9.00 - 17.00

říjen
soboty, neděle,  svátky
9.00 - 15.00

Cena vstupenky (Spojené okruhy – Zámek a Tvrz):
dospělí 180 Kč, zlevněné 140 Kč, rodinné 500 Kč

Za pohádkovou Rusalkou na rozhlednu Bolfánek

 

květen
úterý až neděle, svátky
9.00 - 16.00

červenec
úterý až neděle, svátky
9.00 - 17.00

září
úterý až neděle, svátky
 9.00 - 12.00   12.30 - 16.00

listopad
čtvrtek a pátek 
soboty, neděle, svátky
9.00 - 14.00    10.00 - 15.00



Rozhledna Bolfánek
Otvírací doba:
duben 
sobota, neděle, svátky 
10:00-12:00, 14:00-17:00 

čevenec, srpen
úterý až neděle 
9:00-12:00, 13:00-17:00 

říjen, listopad
sobota, neděle a svátky
13:00-16:00 

Cena vstupenky: 
plné vstupné 30 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč

Nejbližší další výlet od agentury Velká dobrodružství:
Domažlice, Horšovský Týn, Lomikar a Kozina.

Trasu testovali:
Trasu pro vás prošli a popsali Lucie Nachtigallová, Alžběta, František a Viktorie.

Postřehy dětí:
Viki (13 let): „Nejvíc se mi líbila Americká zahrada, byly tam krásné velké listy zvláštních stromů.“
Fanda (13 let): „Hledal jsem se ségrou kešky (tajné schránky známé celosvětové hry Geocaching, 
pozn. aut.), ale taky se mi moc líbila rozhledna.“
Bety (12 let): „Našli jsme skoro všechny kešky a já jsem vylezla do doupěte k čarodějnici.“

Legenda pro rodiče a popis trasy:
Milí cestovatelé,  
zveme vás na krátký výlet do míst, kde vzniklo libreto Dvořákovy Rusalky, k roztomilé rozhledně Bolfánek, 
k Starému i novému zámku, který si tolik oblíbili čeští vlastenci, a do Americké zahrady plné krásných 
dřevin. Vše kousíček od sebe, nudit se nebudete ani chviličku. Doplňkové úkoly mohou plnit děti od 3 let, 
s tajenkou budou muset pomoci školáci nebo rodiče.

Dopis dětem:
Ahoj kluci a holky,
dnešní cesta za hádankou povede kolem rusalek, čarodějnic, hraběnek a hrabat až na vysokou rozhlednu 
s krásným jménem Bolfánek. Povíme vám pověst o černém miminku a také budeme zpívat. Tak jako 
u ostatních našich výletů, i k tomuto výletu jste dostali originální mapu s vyznačenou trasou. Pokud 
půjdete po správné cestě, budete se pozorně rozhlížet, číst správné texty a poslouchat to, co vám budou 
říkat vaši rodiče, jistě dokážete splnit všechny dnešní úkoly. Umíte-li už psát, doplňte podle uhodnutých 
slov tajenku a pečlivě si ji uschovejte.

květen, červen
úterý až neděle
9:00-12:00, 13:00-17:00 

září
úterý až pátek, sobota, neděle a svátky 
9:00-12:00, - 13:00-16:00 
10:00-12:00, 13:00-17:00 



Pokud nám napíšete její řešení na soutez@sportisimo.cz na konci měsíce vylosujeme jednoho z vás a 
ten od nás dostane sportovní dárek. Zároveň můžete získat také dárek, pokud se vyfotíte na námi urče-
ných místech pointview– v mapě jsou označeny foťáčky - a fotku nasdílíte na Instagramu pod 
#sportisimovylety. Na výlet můžete jít až do konce dubna 2022, a tak dlouho také běží obě soutěže

Toto jsou dnešní hádanky: 
Zaparkuje kdekoliv v okolí Mírového náměstí. Pár parkovacích míst je hned u rybníka vedle restaurace. 
Naše první kroky vedou k malebnému kostelíčku za hlavní silnicí. Dobře se rozhlédněte, než ji překročíte. 
A my si zatím řekneme něco o obci.

Chudenice jsou malé městečko rozkládající se v podhůří Šumavy severozápadním směrem od města 
Klatovy. Z tohoto městečka pochází slavný šlechtický rod Czerninové z Chudenic, v jejichž majetku bylo 
městečko od roku 1291 do roku 1945. Toto období je považováno za rekord v držení panství bez přestáv-
ky. V městečku najdeme zámek, ve kterém je muzejní expozice, jež nás seznámí s historií rodu Czerninů.

Dnes zámek nevypadá jako zámek, ale jako zámek určitě kdysi vypadal. 
Dostaneme se k němu tak, že obejdeme kostelíček, půjdeme k jeho zadní části a přímo za nosem nás 
ulice potáhne ke kříži a ke dvěma sochám. Jedna má na erbu kříž a druhý pán je čímsi probodnutý. 
Poznáte čím? Na kříži je letopočet. 

                 1. Napište do tajenky poslední číslo letopočtu.

Otočíme se směrem doleva a už ho vidíme. Starý zámek je ta budova s psaníčkovými sgrafity. Dovedeme 
si představit, že kdyby byla hezky opravena, byla by vážně překrásná. Zámek Chudenice neboli Starý 
zámek je nejstarší památkou Chudenic, kolébkou prastarého šlechtického rodu Czerninů z Chudenic. 
O staré gotické tvrzi (vznikla pravděpodobně ve 13. století, možná i dříve, jelikož zde již ve 12. století 
nechali Czerninové postavit kostel sv. Jana Křtitele), tedy předchůdkyni dnešního zámku, se písemné 
prameny zmiňují až roku 1564, kdy se czerninský majetek dělil mezi dva bratry, Humprechta a Jana. 

Záleží jen na vás, zda se do zámku podíváte. Můžete jen nakouknout a podívat se dovnitř do chodby. 
Pejskové sem mohou jen na vodítku, a hlavně tady nesmí čůrat – to hlásá cedulka na zdi zámku, asi aby 
nenavlhla omítka. Vidíte ji?

Na zdi v průchodu hledáme cedulku, která píše o zakladateli Muzea Josefa Dobrovského.

                 2. Jak se Adolf jmenoval příjmením?

Ne nebyl to ten válečný zločinec, Frantíku a nebuď drzý! 

Tvrz v Chudenicích získal starší Humprecht, který ji na konci 16. století nechal přestavět na pohodlnější 
renesanční zámeček. Po roce 1678 se panství dostalo do rukou jindřichohradecké větve rodu Czerninů. 
Czerninové působili většinou ve správě Pražského hradu, do Chudenic jezdili pouze jako na letní sídlo. 
Nejdříve tedy na zámek do Chocomyšle, po rozsáhlém požáru si nechali postavit zámek Lázeň (tam se 
dnes také podíváme). Starý zámek využívali jako kanceláře Ředitelství, patronátní, lesní a důchodenský 
úřad panství chudenického. 



 

Po zabavení majetku v roce 1945 zde měl kanceláře a byty zaměstnanců Lesní úřad. Kolem roku 1948 byl 
zámek převeden do majetku obce Chudenice pro kulturní účely. Bylo sem převezeno Muzeum Josefa 
Dobrovského z rozhledny Bolfánek, bylo zbudováno kino, knihovna, kuchyně JZD Chudenice, dále obecní 
byty a další. Prostory postupem času ustupovaly muzejním expozicím. V roce 2000 se zde zbudovala 
zámecká expozice v prvním patře a muzejní v přízemí.

Pokud míříte do muzea, tak dále nečtěte, pověst o Černé kuchyni vám poví, a pokud ne a vracíte se zpátky 
k autu, tady ji máte: 

Pověst o Černé kuchyni
Kolébka jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, rodu Czerninů, je spojena s pověstí o vzniku jejich 
jména. Vypráví o události, která se stala kolem roku 1040 za vlády vévody Břetislava. Jedné noci vtrhlo do 
chudenické tvrze bavorské vojsko a všechny obyvatele tvrze vyvraždilo. Jen chůva se stihla ukrýt před zraky 
nepřátel v tajném výklenku krbového komína s malým miminkem v náručí, s dědicem pána tvrze. Když vojsko 
odtáhlo, lid se začal shromažďovat okolo tvrze, pak teprve chůva vyšla z tohoto úkrytu a ukázala shromážděné-
mu lidu od sazí černé miminko. Na to jeden z lidu zvolal - "Aj chuděnec, a jak jest černý. Bůh nám tebe opatruj, 
abys opět byl naším pánem." Když se o této události dozvěděl vévoda Břetislav, nazval malé miminko špinavé 
od sazí černým, tedy Czerninem, a statky jeho rodičů pojmenoval Chuděnicemi.

Jihozápadním směrem od městečka se zvedá vrchol kopce Žďár (585 m.n.m.), který se lidově nazývá 
Bolfánek. Na vrcholku kopce byl v letech 1722 až 1729 postaven barokní kostel svatého Wolfganga 
a v roce 1772 tu byla vybudovaná kaple. Kostel postupem času zanikl, dochovala se jen 45 metrů vysoká 
věž, která prodělala rekonstrukci a dnes je využívaná jako rozhledna. Z rozhledny je krásný výhled do 
okolí. Na jižní stráni vrcholku je zámek Lázeň. Tam se vydáme za malou chvilku. Sedněte tedy do auta 
nebo můžete jít pěšky, objeďte rybník a pokračujte po modré turistické značce až k hřbitovu. 
Pojedete alejí ořešáků a budou vás provázet překrásné výhledy.

Pět kilometrů dlouhá naučná stezka Žďár vás provede půvabnou lokalitou kolem vrchu stejného jména 
a klidným prostředím zdejšího lesoparku. Na patnácti zastaveních se dozvíte zajímavosti o zdejší fauně 
a flóře. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem. Stezka začíná u kaple sv. Anny. 
To je ta krásná růžovobílá budova za hřbitovem. 

                 3. V jakém stavebním stylu byla kaple postavena?

Pokud neporadí starší sourozenec nebo rodiče, pak naučná tabule s číslem 3 určitě ano.

Turistické značky nás moc nezajímají, my hledáme dřevěné cedulky a nejprve míříme ke Kvapilovým 
jezírkům a k Americké zahradě – tedy směrem vzhůru. 
Ve zdejších lesích je možné při troše štěstí pozorovat celou řadu zvířat a ptáků: srnce obecného, 
daňka evropského, muflona, čápa černého, sýce rousného nebo jestřába lesního. 
Vidíte nějakého živočicha? My šli trasu v říjnu, tak to bylo trošku slabší pokoukání.

 



Můžeme se ale koukat po stromech. Klesáme pomalu z kopce k Americké zahradě a můžeme vidět 
jedličky i borovice. Kdo vidí nějakou břízku?
Pod kopcem uhneme doleva a dřevěnou brankou vstoupíme do stromového ráje. 

Pod jménem Americká zahrada je arboretum známé od roku 1844. Díky své zachovalosti, stáří a někte-
rým druhům zajímavých dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. 
Park založil roku 1828 hrabě Eugen Czernin jako školku okrasných, převážně severoamerických dřevin 
pro zámecký park Lázeň. A když jsme u té Ameriky... 

 
               4. Jak se jmenuje americké město, kterému se přezdívá Velké jablko?

Původně školku okrasných dřevin nechal vysázet hrabě kvůli tomu, aby měl „zásobárnu“ okrasných 
stromů pro zámecký park, který postupně budoval u nedalekého zámečku. Teprve později od svého 
záměru upustil a přeměnil školku na arboretum, trvalou sbírku dřevin. Sami vidíte, kolik jich tady je. Ke 
každému patří zelená tabulka. Prohlédněte si je pořádně. Americká zahrada čítá na 200 druhů jehlična-
tých i listnatých stromů, ve kterých převažují dřeviny původem ze severní Ameriky, ale nechybí ani druhy 
z Evropy a Asie. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého. Na zajímavém tvaru 
tohoto keře se brzy zjara objevují poupata, která nečekají na listy a při prvních teplejších dnech začínají 
pomalu rozvíjet svoji barevnou krásu. Jeden z nejzajímavějších exemplářů je jedle Douglasova, poprvé zde 
vysazená roku 1827. Jde o jednu ze tří nejstarších douglasek v Evropě. Dalším unikátem, jediným svého 
druhu rostoucím ve střední Evropě, je liliovník tulipánokvětý celolistý, jehož žluté květy vypadají jako 
tulipány. Velmi vzácné jsou také dva jalovce viržinské. 
Jalovec je ceněný zejména pro své vonné, lososově červené dřevo, které se používalo k výrobě tužek, 
nábytku, ale i destilaci vonného oleje, jež se využíval v kosmetice.
My však hlavně hledáme douglsku. Najdete ji, pokud se budete držet hlavního chodníčku, skoro až na 
konci zahrady.

               5.Jak se douglaska jmenuje latinský druhým jménem?

Ne, s hercem Michaelem Douglasem opravdu nemá nic společného. I když je krásná skoro stejně tak jako 
jeho manželka Catherine. 

Vycházíme ze zahrady a pokračujeme po šipkách směr Kvapilova jezírka. Ta svá jména získala po nejslav-
nějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi 
libreta nejznámější české opery Rusalka, kterou posléze zhudebnil Antonín Dvořák. Byla dokončena v 
roce 1900, premiéru měla 31. března 1901 v Národním divadle, roli Rusalky jako první zpívala Růžena 
Maturová. Nejznámější árie z této opery je zpěv Rusalky k Měsíci: Měsíčku na nebi hlubokém, nejznáměj-
ším sborem pak píseň Květiny bílé po cestě. Velmi známá je též i árie vodníkova Ubohá Rusalko bledá či 
árie ježibaby Čury, ale k tomu se dnes ještě dostaneme.

Vidíte už jezírka? Jsou roztomilá, že? A pokud hledáte kešky jako naše děti, tak jsou schované za tabulí! 
A z tabule se mimo jiné dozvíte i následující: dramatik, básník, překladatel a divadelní režisér Jaroslav 
Kvapil v roce 1899 vytvořil na objednávku dnes již zapomenutého českého skladatele žijícího na Ukrajině 
Josefa Jiránka libreto k opeře Rusalka. Podle vlastních slov si již během práce na libretu uvědomoval, že 
mu pod rukama roste práce, kterou by nerad dal „na nejistou adresu“. 



Libreto postupně předložil Oskaru Nedbalovi, Josefu Bohuslavu Foersterovi, Karlu Kovařovicovi a Josefu 
Sukovi. Ti však byli zaneprázdněni jinou prací, a tak libreto odmítli. Teprve když Národní divadlo uveřejni-
lo informaci, že Dvořák hledá libreto k nové opeře, troufl si Kvapil mnohem staršímu a slavnému sklada-
teli Rusalku nabídnout.
A jak to dopadlo? Báječně! 

Zjistěte podle tabule, kdy se poprvé Rusalka hrála a…

                 6. Opište třetí číslici z letopočtu.

My se nyní musíme kousek vrátit a vyrazit směrem Zámek Lázeň. 
Jdeme podél krásných luk, které se jmenují podle krásné hraběnky.

                 7. Jak se jmenovala hraběnka?

Která z vás, holčičky, se jmenuje stejně? A který z chlapečků? 

Pokud se podíváte doprava, uvidíte kopec. Za chvilku na něj polezeme, ale bude to jen malý kopeček, 
nebojte. Ze samotného vrchu Žďár, který se nachází ve výšce 629 metrů nad mořem, a je tak nejvyšším 
vrcholem oblasti, se naskýtá úžasný výhled na Klatovsko a jižní Plzeňsko, všechny vesničky a kopcovitou 
krajinu kolem. Nachází se na něm rozhledna Bolfánek, odkud je vidět dokonce i na hřebeny šumavských 
hor a vrcholky Českého lesa. Bolfánek je nádherné jméno a už se těšíme, až ho zdoláme. 

Teď ale k zámku!
Dříve byla v těchto místech léčivá studánka, která byla poutním místem. Později tu byly vystavěny takzva-
né Lázně pod Wolfgangem. V letech 1849–1859 byly lázně přestavěny na empírový zámek, který je 
v současné době využíván k rekreačním účelům. V okolí zámku byl v roce 1825 založen anglický park. 
Na budování parku se podílel známý botanik Ladislav Čelakovský, syn neméně slavného otce básníka 
F. L. Čelakovského. V parku vidíme značné množství zeravů, ale také cypřišky, statné douglasky a jedlovce. 
Kromě těchto stromů je park zdobený rozlehlými buky, platany a v sezóně krásně kvetoucími rododend-
rony. 
Stavební vývoj zámku, různé stavební úpravy a rozšíření probíhaly v devatenáctém i na počátku dvacáté-
ho století. Zámek patřil až do roku 1945 Czerninům. Na základě vykonstruovaných údajů byl zabaven 
státem a celý areál postupně spěl ke zkáze. Park zarostl a budovy se počaly rozpadat. V prosinci 2009 byl 
zámecký areál vrácen zpět rodině Czerninů a postupně probíhají práce na zajištění budov i obnově parku.
Zámek se tedy nedávno vrátil panu hraběti, který sem občas jezdí. V těchto chvílích nechce být rušen, ale 
jinak se po zahradě projít můžete. Je nádherná. Zámeček je sešlý, což je škoda. Platí u něj to samé jako 
u Starého zámku – kdyby byl opraven, byl by moc hezký a jistě hojně navštěvovaný. 

Po modré turistické značce nyní míříme k vrcholu. A než tam vylezete, tak si vás vyzkoušíme.

 

                



                  8. Jak se jmenovala kaplička u hřbitova? Kaple sv.....?

Dominantou Chudenicka viditelnou z daleka je rozhledna Bolfánek. Z této věže je možno přehlédnout 
široké okolí a kochat se zdejší malebnou krajinou. Věž je pozůstatkem kostela svatého Wolfganga, též 
název Bolfánek, je počeštěnou zdrobnělinou jména Wolfgang. 
Sv. Wolfgang byl původně biskup v bavorském Řezně, který se zasloužil o šíření křesťanství v tehdejších 
Čechách a významnou měrou přispěl ke zřízení biskupství v Praze (roku 973). Pověst praví, že Wolfgang 
šel pěšky z Řezna do Prahy vysvětit prvního pražského biskupa a při zpáteční cestě se zastavil na návrší 
u Chudenic, kde přenocoval a založil kostel. Kostel byl po přestavbě dlouhý 26 metrů, s obdélníkovou lodí 
a užším presbytářem obráceným k východu. Původní věž byla cibulovitá a teprve později byla přestavěna 
do současné podoby, jejímž vzorem byla prý Černá věž v Klatovech. Kostel byl zrušen roku 1786 výnosem 
Josefa II., byly zakázány i pouti. Roku 1810 byl kostel pobořen, zachována zůstala jen věž. Stavební materi-
ál z kostela byl použit na stavbu panských stájí, čímž zcela zanikla sláva poutního kostela. Nicméně ještě 
v roce 1829 sloužil u zbytků kostela slavnou staroslovanskou mši Josef Dobrovský, který pobýval na 
zámku jako host a vychovatel v rodině Czerninů. Až roku 1897 byla zřízena nynější kaple při věži. V ní se 
ukazuje skála, na které sv. Wolfgang stál, když se loučil s chudenickým lidem. V kameni je možno spatřit 
otisk stopy i důlek po biskupské berle a přisuzují se mu též léčivé účinky. Pod kaplí se nachází kamenné 
lůžko, o němž se traduje, že na něm sv. Wolfgang přespával. Oltářní obraz sv. Wolfganga žehnajícího 
městečku Chudenice malovala hraběnka Františka Czerninová. 

Rozhledna zde byla zřízena již roku 1845, kdy byla věž dostavěna do výšky 45 metrů a tesařským mistrem 
Janem Kubátem změněna do nynější podoby. Na vrchol věže vede 138 schodů. Odměnou za vynaloženou 
námahu při výstupu na vrchol rozhledny je nezapomenutelný dokonalý kruhový výhled na panorama 
Šumavy, vrcholy Českého lesa, lze spatřit také Radyni, Plzeň a Brdy a při dobré viditelnosti i Krušné hory 
a vrcholky Alp. 

Komu se podařilo vylézt až nahoru? Kdo tam byl první? Ten výhled stojí za to, že? A to naše písmenko, 
které se teď snažíme narvat do doplňovačky, taky! 
No nebudeme to komplikovat a bude to spíše na rychlost. 

                  9. Jak se jmenuje rozhledna?

Obejděte nyní rozhlednu a projděte podchodem až na louku plnou pohádek. Právě zde se totiž často 
opera Rusalka hraje. 

Míjíte dva obrovské dřevěné psy. Jsou to věrní strážci Chodů, kteří před stovkami let střežili věrně hranice 
české země – určitě znáte pověst o Janu Sladkém Kozinovi a Lomikarovi. Neznáte? No tak to s námi 
musíte vyrazit na výlet s tajenkou, který se odehrává na Domažlicku a celý příběh vypráví. Chodové měli 
ve znaku také psí hlavu, však o nich spisovatel Alois Jirásek napsal známou knihu Psohlavci. 
Četli jste ji? My ano... No, musíme přiznat, že už jsme přečetli i záživnější knížky, než byla tato.
Jaká je vaše nejoblíbenější knížka? Krteček, Ferda Mravenec nebo Maxipes Fík?



                  10. Jak se jmenuje rasa psa, která má v názvu pozdrav?

Věříme, že se vám na loučce u hospůdky líbí. Vylezte si k čarodějnici a zazpívejte si Rusalčinu árii:

“Měsíčku na nebi hlubokém
světlo tvé daleko vidím.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.

Měsíčku postůj chvíli,
pověz mi, pověz,
kde je můj milý.
Měsíčku postůj chvíli,
pověz mi, pověz,
kde je můj milý.”

Kdo vidí svítící houbičky? Nejsou to lysohlávky, nebojte.
A brouka na stromě? Jak se vám líbí Rusalčino jezírko?

                  11. Kdo napsal operu Rusalka? 

A kdo napsal libreto? A kdo to zmotal? A kdo už vidí tajenku? 
Je to zaříkadlo, které najdete u zlé ježibaby a také si ho můžete zazpívat. 
Třeba cestou k autu – po modré značce dolů. Je to jenom kousek a my čarujeme, ať dobře dojedete. 

“Čury mury fuk, 
bílá pára vstává z luk! 
Kapka krve dračí, 
deset kapek žluče, 
teplé srdce ptačí - 
pokud ještě tluče. 
Skoč, můj mourku, skoč a skoč, 
varem v kotli pozatoč! 
Čury mury fuk, 
nelekej se větších muk! 
Toť tvé lidské věno, 
a to musíš píti - 
tím, co uvařeno, 
jazyk zdřevění ti. 
Skoč, můj mourku, hola hej, 
v hrdlo jí tu šťávu vlej! 
Čury mury fuk
ale teď už ani muk.”



1. Napište do tajenky poslední číslo letopočtu.
2. Jak se Adolf jmenoval příjmením?
3. V jakém stavebním stylu byla kaple postavena?
4. Jak se jmenuje americké město?
5.Jak se douglaska jmenuje latinský druhým jménem?
6. Opište třetí číslici z letopočtu.
7. Jak se jmenovala hraběnka? 
8. Jak se jmenovala kaplička u hřbitova? 
9. Jak se jmenuje rozhledna?
10. Jak se jmenuje rasa psa?
11.Kdo napsal operu Rusalka? 
 


