
 

 

 
        
 
 
 
 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 2019  
Poznávací soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy. 
 

Soutěž probíhá od 14. 9. 2019 do 31. 12. 2019 
 

Více informací i tyto pracovní listy najdete v Turistickém informačním centru 
českobudějovické radnice nebo na webových stránkách odboru památkové péče 
Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb. 
Užitečné informace najdete také u pracovníků Národního památkového ústavu v 
Českých Budějovicích. Po předchozí dohodě zde můžete čerpat vědomosti z bohatých 
fondů knihovny /tel.: 387312140-kl.186/. 
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Naši mladí přátelé, 
 
tématem letošní soutěže pro děti a mládež jsou osobnosti města České Budějovice.  
Na rozdíl od minulých let, kdy jsme se věnovali významným stavbám města a jejich 
proměnám v průběhu staletí, jsme pro vás tentokrát připravili otázky zaměřené na životní 
příběhy osobností, které ovlivnily kulturní, hospodářský a společenský život v Českých 
Budějovicích. 
 
Nebylo jednoduché vybrat z mnoha zajímavých a vlivných osobností jen několik. Zvolili jsme 
osobnosti z historie i současnosti, kultury, sportu či podnikání. Možná vám ale některé další 
osobnosti budou chybět, možná to budou ty, o kterých se zatím nepíše v kronikách, ale 
znáte je ze svého bezprostředního okolí a ovlivnily život kolem vás. I tyto osobnosti nás 
zajímají a v rámci jednoho z posledních úkolů nám je budete moci představit. 
 
Přejeme vám, ať vás bádání v terénu i v dalších pramenech baví a ať jsou pro vás životní 
příběhy významných českobudějovických osobností podnětnou inspirací. 
 
Již se těšíme na vaše odpovědi, kresby i fotografie z vašich badatelských výprav do terénu! 
 
Váš průběžný úkol: Mnoho z osobností, se kterými se během soutěže seznámíte, mají 
v Českých Budějovicích také svůj pomník nebo pamětní desku. Zjistěte, kde se 
nachází, a zakreslete a označte je na mapě přiložené k zadání soutěže. Vyznačte na 
mapě také ulice, které jsou po těchto osobnostech pojmenovány. 
 
 

OSOBNOSTI Z HISTORIE 
 
 

1. Ondřej Puklice  
„odvážný diplomat a schopný obchodník s tragickým osudem“  

 
Ondřej Puklice ze Vztuh, jehož narození se datuje kolem roku 
1410, byl zámožný českobudějovický měšťan, majitel 
několika nedalekých vesnic a tvrze Vztuhy. Byl nejméně 
jedenáctkrát zvolen purkmistrem a stal se tak prvním 
doloženým Čechem, který zastával tento nejvyšší úřad ve 
městě. Byl schopným diplomatem. Jako kupci mu záleželo na 
dobrých vztazích s Rožmberky, ale jako Budějovičan hájil 
svoje město před jejich rozpínavými zájmy. 
 
1.1 Kde se v Českých Budějovicích nachází dům, ve 
kterém Ondřej Puklice žil a jak se dům nazývá? 

 
1.2 Na domě je umístěna pamětní deska, uveďte přesně, jaký text je na ní uveden? 
 
1.3 Tuto desku zdokumentujte (doložte foto či schématickou kresbu). 
 
Ondřej Puklice byl věrným stoupencem českého krále, kališníka, Jiřího z Poděbrad. Tato 
přízeň jemu i jeho obci přinesla nejen výhody ale bohužel i mnoho nepřátel z řad katolických 
měšťanů. Politická opozice převážně německých měšťanů vyvolala vzbouření, při kterém byl 
Puklice svržen, uvězněn a následně zemřel. 
 
1.4 Vyhledáte, kdy a kde k povstání došlo? 
 
 



 

 

2. Adalbert (Vojtěch) Lanna  
„vizionář s nesporným podnikatelským talentem“ 

 
Adalbert Lanna byl český průmyslník, loďmistr, stavitel lodí, 
silnic a železničních tratí. Své dětství prožil mezi lodníky, 
kteří přepravovali sůl a tesaři, kteří stavěli lodě. U otce se 
vyučil kormidelníkem a stavbě lodí. Podnikl několik 
obchodních plaveb do Hamburku, kde získal cenné 
zkušenosti a kontakty. A brzy pronikl do tajů vltavského 
obchodu.  
 
2.1 Kdy a kde se Adalbert Lanna narodil a zemřel? 
 
Roku 1832 Adalbert Lanna odkoupil loděnici na výrobu 
říčních lodí ve Čtyřech Dvorech. V době svého největšího 

rozmachu se v Lannově loděnici vyrobilo více než 300 lodí ročně. Lodě se vyráběly ze 
smrkových a jedlových fošen a byly stavěny tak, aby po přepravě zboží mohly být rozebrány 
a použity jako stavební materiál. Tím byla ušetřena jejich náročná doprava zpět. Větší typy 
lodí byly dlouhé téměř 45 m a široké 5 m. Skupiny po 8 mužích stavěly celou loď od začátku 
do konce přibližně 10 dní při 10 hodinové pracovní době.  
 
2.2 Podaří se Vám vyhledat nebo nakreslit obrázek lodě z Lannovy loděnice? Jaké 
zboží se na Lannových lodích přepravovalo? 
 
Aby podpořil lodní provoz na řekách, splavnil nejprve Vltavu, poté získal zakázku na 
splavnění Labe i dalších menších toků v jižních Čechách. Kromě lodního průmyslu však 
podnikal i v mnoha jiných oblastech. Byl významným akcionářem koněspřežní železnice z 
Českých Budějovic do Rakouska, jejíž provoz v letech 1835—1846 zajišťoval. Na trase 
koněspřežky si dokonce pronajal hostince, kde nabízel kvalitní jídla za bezkonkurenčně 
nejlepší ceny.  
 
2.3 Víte, jak se jmenuje jeden známý a dosud provozovaný hostinec, který se nacházel 
u Lannových skladů v Č. Budějovicích?  
 
Do dalších podnikatelských počinů se pustil nejen v jižních Čechách ale i v dalších krajích. 
Významně se podílel na výstavbě železnic a mostů. Například v roce 1847 vystavěl dnes již 
jediný dochovaný řetězový most v Evropě. Původně vedl přes Vltavu v Podolsku, ale kvůli 
výstavě vodní nádrže Orlík byl most přemístěn do jižních Čech.  
 
2.4 Vypátráte, kde můžeme most z Podolska dnes v Jihočeském kraji najít? 
 
Adalbert Lanna byl také mecenášem, podpořil zřízení budějovické obchodní akademie, 
reálného gymnázia, sirotčince, Městské spořitelny, plavecké školy a společně s bratrem 
Janem i hudební školy.  
 
2.5 Najděte pomník Adalberta Lanny v Č. Budějovicích a zjistěte, kdy byl pomník 
odhalen.  
 
Bonusový úkol: V jakém jazyce jsou nápisy na pomníku uvedeny? Dokázali byste 
některý z nich opsat nebo dokonce i přeložit? 
 
 

 
 



 

 

3. Jan Valerián Jirsík „vlastenec a mimořádná osobnost 

českobudějovického českého školství“  

 
Významný vlastenec a národní buditel Jan Valerián 
Jirsík působil v Českých Budějovicích v letech 1851 
až 1883 jako biskup. Zasloužil se o rozvoj českého 
školství ve městě. V roce 1868 zde založil první české 
gymnázium, které první tři roky z vlastních zdrojů 
financoval. Jako člen mnoha občanských sdružení a 
politických spolků spoluzakládal též českou dívčí 
obecnou školu (Dívčí klášterní škola u sv. Josefa, 
zal. 1871), Českou obecnou školu chlapeckou (1873) 
a Ústav pro hluchoněmé (1871). Jan Valerián Jirsík 
byl i významným spisovatelem. Bývalý 
českobudějovický biskup je pohřben na hřbitově u 
Staroměstského kostela. 
 
3.1 Zjistěte podle nápisu na Jirsíkově náhrobním kameni jeho rok narození a úmrtí. 
 
Ani po své smrti neupadl v zapomenutí. V roce 1926 byla před katedrálním kostelem svatého 
Mikuláše vztyčena Jirsíkova bronzová socha.  
 
3.2 Zjistíte, jaký významný sochař je jejím autorem? Uveďte alespoň dvě díla, která 
tento sochař vytvořil. 
 
Během okupace za druhé světové války byla socha odstraněna a roztavený bronz byl použit 
pro válečné účely. Díky zachovanému sádrovému modelu mohla být socha obnovena            
a 2. října 1993 byla slavnostně odhalena na původním místě. Jirsíkovu podobiznu můžeme 
najít i ve vestibulu gymnázia v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích, které nese i jeho 
jméno.  
 
3.3 Věděli byste, co dalšího bylo po Jirsíkovi pojmenováno?  
 
      

4. August Zátka „vůdce budějovických Čechů“  

 
August Zátka se narodil v Českých Budějovicích v roce 1847. Po studiích Právnické fakulty v 
Praze si v Českých Budějovicích otevřel advokátní praxi. Brzy se ale plně vrhl do politiky a 

proslavil se zejména jako mluvčí budějovických 
Čechů.  
 
V druhé polovině 19. století se Češi snažili stále 
více prosazovat ve všech sférách společenského 
života, a nejinak tomu bylo i v jihočeské metropoli. 
S rozvojem průmyslu ve městě přibývalo i českého 
obyvatelstva, přesto ale v zastupitelstvu města 
převažovali Němci, kteří rozvoji ryze českých 
institucí či podniků příliš nepřáli. O větší vliv 
českého obyvatelstva ve městě usilovala místní 
občanská sdružení a politické spolky, ve kterých 
byl právě August Zátka čelním představitelem. Byly 
to např. Beseda českobudějovická nebo Záložna 
českobudějovická, která vznikla jako protiváha 
německé Městské spořitelny. Zátka podporoval 



 

 

vznik prvních českých podniků ve městě jako např. 1. českobudějovické smaltovny nebo 
Českého akciového pivovaru (dnešní Budějovický Budvar).  
 
4.1 Jak se jmenoval německý pivovar v Českých Budějovicích, jehož českou protiváhu 
tvořil právě Budějovický Budvar? Můžete ho zakreslit na mapě?  
 
Velkou pozornost věnoval August Zátka místnímu českému školství, byl činný při zakládání 
nových českých škol.  
 
4.2 Víte, jak se jmenoval spolek podporující české školy v Č. Budějovicích a který 
vznikl právě z podnětu Augusta Zátky? 
 
August Zátka byl více než 30 let poslancem českého zemského sněmu za fakticky první 
českou politickou stranu v Rakousko-Uhersku, tzv. Staročechy. Od roku 1906 působil spolu 
s dalšími Čechy v obecním zastupitelstvu Českých Budějovic a po vzniku Československé 
republiky v roce 1918 dokonce ve vedení města. Kvůli pokročilému věku ale brzy odešel do 
ústraní. 
 
4.3 Najděte rodný dům Augusta Zátky, tzv. Zátkův dům a vyznačte ho na mapě. Dům 
má dochované renesanční průčelí zdobené ojedinělou obloučkovou atikou s čučkami. 
Zkuste tuto atiku nakreslit na papír. 
 
4.4 Na rodném Zátkově domě najdete nad vchodem Zátkovu bystu. Kde jinde se ještě 
v Českých Budějovicích nachází umělecké dílo znázorňující Augusta Zátku?  
 
August Zátka pocházel z významného jihočeského rodu, který proslul podnikatelskými, 
společensko-kulturními a politickými aktivitami.  
 
4.5 Můžete si vybrat nějakou další osobnost z tohoto rodu a uvést stručně, co 
významného dokázala?  
 
 

UMĚLECKÉ OSOBNOSTI 
 
 

5. Vojtěch Jírovec „přední český skladatel období klasicismu“  

 
Hudební skladatel, pedagog a divadelní kapelník 
Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850) se narodil 
v Českých Budějovicích a byl synem ředitele kůru 
katedrály v Českých Budějovicích. Již od útlého dětství 
se učil zpívat, hrát na housle a varhany, byl velmi 
hudebně nadán, skládat hudbu začal již na gymnáziu. 
 
Skladatel vystudoval v Č. Budějovicích, ale působil 
převážně v zahraničí a to zejména ve Vídni, kde 
dosáhl jako hudební skladatel velkého uznání. Byl 
často uváděn jako rakouský skladatel českého 
původu.  
 
5. 1 Pod jakým jménem působil v zahraničí a jakou 
zde získal přezdívku? 
 

5.2 Zjistěte s jakými významnými skladateli své doby se Vojtěch Jírovec ve Vídni 
seznámil? Popište, čím pro něj tato seznámení byla důležitá.   



 

 

Na sklonku svého života působil Jírovec jako skladatel a kapelník císařských divadel. 
Celkem napsal pro Vídeň 26 menších i větších oper a upravil kolem 40 baletů. To, že byl 
nadaným skladatelem dokazuje i to, že jeho klavírním koncertem debutoval v roce 1818 
devítiletý Fryderyk Chopin. 
 
5.3 Jaká známá instituce je ve městě pojmenována podle Vojtěcha Jírovce? Kdy byla 
založena? 
 
 

6.  Ema Destinnová „národní hrdinka a nekonvenční operní 

pěvkyně světového formátu“  

 
Významná česká operní pěvkyně (1878–1930), sopranistka, spisovatelka, básnířka, vlastním 
jménem Emilie Paulina Jindřiška Kittlová. Po soukromém 
studiu zpěvu přijala pseudonym Ema Destinnová, resp. 
Emmy Destinn, příjmení si zvolila po vzoru své učitelky 
hudby. Absolvovala velmi úspěšnou kariéru 
v nejslavnějších operních divadlech své doby. Získala 
angažmá ve Dvorní opeře v Berlíně a v Metropolitní 
opeře v New Yorku. Debutovala také v londýnském 
operním domě Covent Garden.  
 
6.1 Uveďte názvy alespoň pěti oper, ve kterých 
debutovala. 
 
V Národním divadle v Praze se jí nejprve nedostalo 
žádného ohlasu ani uznání. Stále častěji ale vystupovala 
v jiných divadlech v Praze a až osm let po prvním angažmá v Národním divadle byla 
nadšeně oslavována. Jeho čestným členem byla prohlášena v roce 1908, krátce nato byla 
také vyznamenána titulem komorní zpěvačka při pruském císařském dvoře.  
 
6.2 Vypátrejte spojitost této významné osobnosti s městem České Budějovice a 
popište ji. 
 
6.3 Vaším úkolem bude zjistit, kde se v Č. Budějovicích nachází pomník a 
zdokumentovat jej. 
 
Její líbezný hlas jí vysloužil přezdívku „Božská Ema“. Stejně se jmenuje i film z roku 1979 
volně zachycují jednu etapu jejího života, ve které se projevila také jako národní hrdinka. 
 
6.4 Zjistěte, proč byla Ema Destinnová považována za národní hrdinku a vlastenku? 
 
 

7.      Adolf Träger „ikona moderního jihočeského malířství“ 

 
Adolf Träger, známý jihočeský malíř, se narodil v Českých Budějovicích v roce 1888.  
Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, kde poznal řadu děl vynikajících malířů. 
Hned po studiích nastoupil jako profesor kreslení na reálné gymnázium v Českých 
Budějovicích, poté se ale již plně věnoval své malířské činnosti.  
Ve své tvorbě se soustředil zejména na krajinářství a malbu zátiší s květinami, během života 
si vytvořil velmi osobitý malířský styl, ve kterém ale můžeme spatřit vliv jednoho výtvarného 
stylu.  
 
7.1 Jak se jmenuje výtvarný styl, kterým byl Adolf Träger ve své tvorbě ovlivněn?  



 

 

7.2 Můžete vyjmenovat další české nebo i zahraniční malíře, které k tomuto stylu také 
řadíme?   
 
Během svého života podnikl Adolf Träger řadu cest do 
cizích zemí, například do Dalmácie, Německa, Itálie a 
Francie. Ačkoliv jich procestoval mnoho, tak k srdci 
mu přirostla jihočeská krajina, která se stala námětem 
v mnoha jeho obrazech. Za zmínku stojí soubor 
obrazů z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. 
Často maloval také krajinu okolo Kleti, Kamenného 
Újezdu nebo Zlaté Koruny.  Možná i právě toto jeho 
zaujetí ho přivedlo k odborné památkářské a 
muzejnické činnosti. V roce 1912 spoluzakládal Klub 
za staré Budějovice a o několik let později se stal 
státním konzervátorem. 
 
7.3 Vyberte si jeden z obrazů Adolfa Trägera 
zachycujícího nějaký výjev z Českých Budějovic. Zkuste vyfotografovat nebo 
namalovat jeho současnou podobu a porovnejte, jak se místo změnilo.  
 
 

8. Norbert Frýd „významná osobnost české poválečné literatury“ 

 
V Českých Budějovicích se v roce 1913 narodil významný židovský spisovatel a novinář 
Norbert Frýd. Navštěvoval zde českou obecnou školu a německé reálné gymnázium, poté 
pokračoval ve studiích v Praze, ale Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy dokončil až po roce 1945, neboť byl 
během druhé světové války i s rodinou z rasových a 
politických důvodů uvězněn v koncentračních táborech. 
Tato životní zkušenost se promítla v jeho nejvýznamnějším 
díle Krabice živých. Jeho další tvorbu ovlivnilo také jeho 
působení v roli českého diplomata v Mexiku a Spojených 
státech amerických.  
 
 
8.1 Můžete jmenovat nějakou cestopisnou reportáž 
nebo historický román inspirovaný jeho pobytem na 
americkém kontinentu?  
 
Norbert Frýd působil také jako delegát Československa pro 
výchovu, vědu a kulturu v Organizaci spojených národů (OSN).  
 
8.2 Dokázali byste zjistit, kdy a kde byla OSN založena a k čemu slouží? 
 
 
 



 

 

9. Jiří Císler „nezapomenutelný komik i brilantní dabér“ 

 
Jiří Císler se narodil v Českých Budějovicích v roce 1928. 
Přestože zde vystudoval obchodní akademii, vydal se na 
uměleckou dráhu. Začínal jako houslista orchestru 
Jihočeského divadla a díky náhodnému záskoku se ocitl na 
jevišti a osvědčil se. Po působení v opeře a operetě zakotvil 
v činohře. Počátkem 60. let odešel do Prahy, poté působil 
střídavě i v oblastních divadlech. Uplatnil se nejen jako 
herec, ale také jako hudebník, režisér, dramatik a známý je 
i jako komik. 
 
 
9.1 Z jakého filmu nebo televizního pořadu si Jiřího 
Císlera pamatujete? 

 
Jiří Císler propůjčil svůj hlas známé dětské postavičce Harryho Šoumena ve Studiu Kamarád 
a jednou dokonce francouzskému herci, který proslul rolí četníka.  
 
9.2 Víte, jak se francouzský herec, kterého Jiří Císler daboval, jmenoval? 
  

 
10. Současní umělci 
 
V Českých Budějovicích se narodily i některé současné známé 
osobnosti z oblasti umění. Patří mezi ně například herci Karel 
Roden, Bára Hrzánová a Jiří Mádl, zpěváci Petr Kolář a Marta 
Kubišová, houslista Pavel Šporcl nebo spisovatel Jiří Hájíček. 
 
10.1 Vyberte jednoho z výše uvedených nebo najděte 
nějakého jiného současného slavného rodáka a napište, čím 
vás zaujal.  
 
 

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI 
 

11. Václav Pouzar „schopný hokejový střelec ale i podnikatel“ 

 
Jaroslav Pouzar, hráč ledního hokeje, levý křídelní 
útočník a podnikatel, se narodil v 23. 1. 1952 v Čakovci. 
Za 1. mužstvo Motoru České Budějovice hrál v letech 
1969—1982. Je rekordmanem mezi 
českobudějovickými hokejovými střelci, když v dresu 
Motoru nastřílel 276 ligových a 14 druholigových 
branek. Jako dlouholetý reprezentant Československa 
dal ve 187 reprezentačních startech 73 branek. Z jeho 
největších úspěchů můžeme jmenovat účast na zimních 
olympijských hrách v roce 1976, kdy československý 
tým získal 2. místo a mistrovství světa v roce 1976 a 
1977, kdy zvítězil. Roku 1982 odešel hrát do kanadsko-
americké National Hockey League a s klubem 
Edmonton Oilers se stal trojnásobným vítězem Stanley 
Cupu jako první československý hokejista, který získal 
tuto trofej.  



 

 

V letech 1977—1980 byl vyhlášen nejlepším jihočeským sportovcem roku. V Českých 
Budějovicích vybudoval rok po sametové revoluci první fitness centrum. V 90. letech byl 
prezidentem HC České Budějovice. Jaroslav Pouzar stál také u zrodu hokejového a 
sportovního centra ve Čtyřech Dvorech. Otevřeno bylo v roce 2013 a nese jeho jméno.  
 
11.1 Jak se jmenovala trofej, které získal při svém působení v zámoří, jako první 
československý hokejista? V jakých letech toto ocenění získal? 
 

 

12. Roman Turek „zlatý gólman z mistrovství světa roku 1996“ 

 
Bývalý hokejový brankář (* 21. května 1970), se hokeji 
věnoval od dětství a už od 7 let chytal za mládežnické 
kluby ve Strakonicích. V roce 1986 přešel do juniorského 
týmu TJ Motor České Budějovice. Na světovém 
šampionátu do osmnácti let získal s českým týmem 
1. místo. Má za sebou angažmá v nejslavnější soutěži 
světa, stal se vítězem Stanleyova poháru. V roce 1996 
jako brankář českého týmu přispěl k získání prvního 
titulu na mistrovství světa v samostatné historii České 
republiky.  Roman Turek ohlásil svůj odhod z NHL v roce 
2005 a v roce 2010 oznámil konec hokejové kariéry. 
Věnoval se trénování, působil jako asistent trenéra a 
trenér brankářů u týmu HC České Budějovice. 
V současné době působí jako prezident klubu ČEZ 
Motor České Budějovice. 
 
12.1 Zjistěte, jaká je přezdívka Romana Turka a proč ji získal?  
 
12.2 Pokuste se zjistit, kdy a v jakých letech brankář Roman Turek výrazně přispěl 
k úspěchům v hokeji v Českých Budějovicích?  
 
 

13.    Karel Poborský „fotbalová hvězda mistrovství Evropy z roku 1996“  

 
Karel Poborský se narodil 30. března 1972 v Jindřichově 
Hradci je bývalý profesionální fotbalový záložník a 
reprezentant České republiky. Během hráčské kariéry 
nejčastěji operoval na pravém křídle a jeho přednostmi byly 
technická vyspělost a rychlost.  
Se 118 odehranými zápasy je druhý v počtu startů za český 
reprezentační A-tým. V roce 1996 patřil Karel Poborský k 
hvězdám mistrovství Evropy, na kterém česká reprezentace 
vybojovala stříbrnou medaili. Působil v klubech Lazia Řím a 
Sparta Praha, kde byl také kapitánem. V současnosti je 
podnikatel a jako fotbalový funkcionář působí v budějovickém 
SK Dynamo, kde svoji sportovní kariéru začínal. Vede 
Fotbalovou akademii Karla Poborského, ve které podporuje 

mladé jihočeské fotbalové talenty. 
 
13.1 Vyhledejte, jakou měl Karel Poborský během své aktivní sportovní kariéry 
přezdívku a proč si ji vysloužil. 
 
Fotbalový klub Dynamo České Budějovice byl založen v roce 1905, čímž se řadí mezi 
nejstarší fotbalové kluby v České republice.  



 

 

13.2 Znáte ještě další slavné hráče, kteří začínali v SK Dynamo? 
 
 

14.   Václav Prospal „dvojnásobný držitel titulu mistr světa v hokeji“ 

 
Útočník a odchovanec českobudějovického hokeje Václav 
Prospal (* 17. února 1975, České Budějovice), začínal 
v mládežnických a juniorských výběrech Českých 
Budějovic. Na začátku 90. let odešel do zámoří a většinu 
své hráčské kariéry odehrál v NHL. Mezi jeho největší 
úspěchy v kariéře bez pochyby patří získání titulu 
dvojnásobného mistra světa a působení na pozici 
asistenta trenéra české hokejové reprezentace. 
 
14.1 Napište, v jakých letech se stal mistrem světa za 
národní tým. 
 
V NHL odehrál 16 sezón (ve Philadelphii, Otawě, na Floridě, v Anaheimu, Tampě Bay, 
Rangers a Columbusu) a odehrál 1108 zápasů. Během výluky NHL hrál za prvoligové HC 
České Budějovice. V roce 2014 oznámil konec hokejové kariéry. V současnosti je hlavním 
trenérem ČEZ Motor České Budějovice. 
 
14.2. Vypátrejte, jaká je přezdívka tohoto bývalého hokejisty a proč jí získal? 
 
 

ZA ZMÍNKU STOJÍ TAKÉ… 
 

15.    Vladimír Remek „První evropský kosmonaut“ 
 
Vladimír Remek je bývalý vojenský pilot a jediný československý kosmonaut. Narodil se 
v Českých Budějovicích v roce 1948. Je 87. kosmonautem světa, ale prvním z jiné země než 
ze Sovětského svazu nebo z USA, což bylo mimořádným úspěchem československé 
kosmonautiky.  
 
Do kosmu Vladimír Remek letěl v rámci programu Interkosmos, když Sovětský svaz nabídl 
členským státům programu návštěvu jejich kosmonauta na sovětské vesmírné stanici Saljut 
6. K té vzlétl společně se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem na palubě 
kosmické lodi Sojuz 28, ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut. 
 

15.1 Kdy odstartovala kosmická loď Sojuz 28 
s Vladimírem Remkem na palubě? 
 
Po návratu do Československa sloužil ve vojenském 
letectvu, naposledy jako ředitel Vojenského muzea letectví a 
kosmonautiky v Praze-Kbelích. Poté byl obchodním 
zástupcem ČZ Strakonice v Rusku, dva roky obchodním 
radou na českém velvyslanectví v Moskvě a v letech 2004 
až 2013 poslancem Evropského parlamentu. V letech 2014 
až 2018 vykonával funkci velvyslance České republiky v 
Rusku. 
 

           15.2 Chtěli byste se také podívat do Vesmíru? Jaké myslíte, že musí mít kosmonaut 
vlastnosti a schopnosti, aby tak náročnou cestu zvládl? 

 



 

 

16.    Plachtaři František Sýkora a Dana Kleštincová 
„Dobrodruzi jako z románu“ 

 
Manželé František Sýkora a Dana Kleštincová z Českých 
Budějovic si sami vyrobili osmimetrovou plachetnici a 
obepluli na ní celý svět. Navštívili 35 států na pěti 
kontinentech a zdolali 27 500 námořních mil. 
 
16.1 Zjistíte, jak dlouho trvalo manželům Sýkorovým 
obeplutí světa? 
 
Se svou lodí Karya se manželé museli vyrovnat nejen 
s nástrahami jako je silný vítr, obrovské vlny nebo 
hurikány, ale také s útoky pirátů. 
 
16.2 Představte si, že byste měli také svou loď. Jak by se jmenovala? Zkuste ji 
namalovat. Inspirovat se můžete třeba i u lodí, které kdysi vyráběli v Lannově loděnici. 
 

 
Závěrečný úkol:  
 
Vyberte některou z osobností, kterou znáte z vašeho okolí, která je nějak spojená 
s městem České Budějovice a popište, čím je pro vás její životní příběh zajímavý. 
Může to být osobnost z historie nebo ze současnosti, může ale i nemusí být veřejně 
známá.  
 
 



 

 

 


