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cestovatelský MAPováček
aneb stopy lidí v krajině kolem velké řeky
Úrodná a přívětivá krajina Labe láká od pradávna k osídlení. 
Stopy, které v krajině nacházíme, nám prozrazují mnohé 
o tom, jak lidé v okolí řeky žili.

Polabí je placaté. Někde úplně jako prkno. A také plné 
úrodné země, která dává lidem obživu. Když k tomu 
připočteme příjemné podnebí a mírné svahy Labe, je 
jasné, proč se lidé již velmi dávno usídlovali právě zde. 
Polabí lidi přitahovalo odjakživa. 
Co jim nabízelo? Jak tu lidé dříve žili? A jaké stopy nám 
po sobě zanechali?
Vezměte si batohy, pohodlné boty, náhradní oblečení 
a  otevřete oči a srdce. Vydejte se na cestu naší 
krajinou. Ukážeme vám, co v ní můžete zažít a jaká 
tajemství odhalit.
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Co u nás můžete zažít?
TY NEJLEPŠÍ ZÁŽITKY NA 

NYMBURSKU
po splnění si odškrtni nebo vybarvi

Prozkoumejte tajemnou 
hrobku (pouze zvenku) 

CHOTUC
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HOLSKÉ RYBNÍKY

KUNCBERK
nebo na bruslích 

OSTROV NYMBURK

Prozkoumejte kostru 

NYMBURK

Pozorujte vodní ptáky 

OSTROV NYMBURK
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1. CHOTUC - VÝPRAVA ZA KELTY
Proč jsou hradiště na kopcích?

Pokud jste založili své sídlo na kopci, měli jste v dávných dobách 
velkou výhodu. Případný nepřítel (a že jich bylo!) vás totiž 
nepřekvapil. Když se rozhlédnete po rovinách široko daleko, je 
jasné, že tento vrch byl dobrá volba. Keltské hradiště už vzal 
čas a oheň. Díky práci archeologů ale víme jak oppidum - takový 
keltský předchůdce města - vypadalo. Rozloha 8 hektarů 
odpovídala velikosti asi 11 fotbalových hřišť. Rozsáhlé příkopy 
a dřevěné hradby svědčily o tom, že Keltové nespoléhali jen 
na přírodu. Své bezpečí si pojistili i důmyslnými stavbami. Jako 
památka na jeho dávné obyvatele nám zůstalo keltské jméno 
kopce. 

DOBRODRUŽNÉ STOUPÁNÍ NA VRCHOL
Cestu nahoru vám zpestří naučná stezka. Díky práci studentů 
gymnázia v Nymburce se seznámíte s tím, co na Chotuci roste, 
žije a jaká je historie místa. Pokud máte rádi zkameněliny, 
nezapomeňte se zastavit v bývalém opukovém lomu. Možná 
tu najdete zkamenělý pozdrav z křídy - doby, kdy byste zde 
chodili po dně mořském. A to nejlepší vás čeká na samotném 
vrcholu -  starý hřbitov, rodinná hrobka rodiny Vonků a kostel 
Nejsvětější Trojice. Ideální místo na bobříka odvahy!
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ZVÍŘECÍ ŠIFRA
V následující šifře se seznámíte s některými obyvateli Chotuce. 
K řešení vám pomůže sedmé zastavení naučné stezky. V tajence 
se skrývá keř, který zde roste a jehož semena měla pro naše 
babičky velikou hodnotu. Ptáte se jakou? I to se na jednom 
z panelů dozvíte.
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Každý živočich má v sobě jedno písmeno navíc. Když si je 
vypíšete a seřadíte správně za sebou, vznikne slovo.
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2. ROMANKA- VÝPRAVA VZHŮRU
Proč je Polabí placaté a kde najdete nejníže položenou 
rozhlednu?

V Polabí se nikde moc nezadýcháte, větší kopce byste u nás 
marně hledali. Proč tomu tak je? Horniny místního podloží jsou 
měkké, a tak je zub času (geologičtí činitelé) srovnal se zemí. 
Tvář krajině vtiskla také řeka Labe. Kromě toho, že krajinu za 
tisíce let “uhladila”, nechala po sobě také úrodné usazeniny. 
A tak není divu, že nejníže položenou rozhlednu najdete právě 
u nás. Jmenuje se Romanka. A ačkoliv se na svět podíváte 
jen z výšky asi 250 metrů nad mořem, výhled je tu krásný. Za 
dobrého počasí můžete vidět i siluetu Krkonoš.
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ŠIFRA PRAOTCE ČECHA
Také praotec Čech musel stoupat do výšky. Samozřejmě ne 
na Romanku, ale na bájnou horu Říp. Pohled na Polabí se mu 
určitě líbil, protože jinak by se v tomto kraji neusadil. A pronesl 
jednu legendární větu… Ale počkejte, bylo to doopravdy tak?

,,Zda je země zuslíbená, dveře a práků plná, jedem poplývající.”

— — — — — 
5  1  7  4 9

Výrok praotce Čecha obsahuje několik písmen, která jsou 
špatně, ta dávají (seřazená v pořadí slov dle klíče) SLOVO.

    1    2      3            4               5     6      7        8          9            10
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3. ZOO CHLEBY - VÝPRAVA DO 
ŘÍŠE ZVÍŘAT

Proč se lidé neobejdou bez zvířat?

Stejně jako dříve, i dnes zvířata potřebujeme. Většina z nás má 
na svém talíři denně nějakou živočišnou dobrotu, ať už maso, 
mléko nebo vajíčka. Zvířata sloužila nejprve hlavně jako zdroj 
potravy a kůže, ale postupně se stala také našimi přátelskými 
společníky. Možná máte doma psa, kočku nebo morče. Zato 
kdybyste žili v pravěku, mohli jste mít třeba takového napůl 
ochočeného vlka!

Zde v úrodném Polabí vaši předci museli spoléhat také na sílu 
zvířat – zejména volů a koní. Ti pomáhali rolníkům získávat to 
nejlepší z půdy – obilí, kukuřici, zeleninu nebo třeba cukrovou 
řepu. Teď na poli uvidíte místo zvířat traktory.

Dnes zvířata nejen využíváme, ale také obdivujeme a chráníme. 
ZOO Chleby je jedna z nejmenších českých zoologických zahrad 
a slouží také jako záchranná stanice pro ohrožené živočichy. 



11

ÚKOL:
Jak daleko je to od Pavilonu lvů do Timbuktu? 
Odpověď najdete na ukazateli u lvince.

Napiš, nakresli nebo přilož fotografii.
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4. HOLSKÉ RYBNÍKY - VÝPRAVA ZA 
VODOU

Řekni, kde ty rybníky jsou?
   

Pokud byste se místní krajinou procházeli ještě v 17. století, 
nejspíš byste ji nepoznali. Připadali byste si jako na dnešním 
Třeboňsku - tolik rybníků tu bylo. Rybník Blato byl dokonce svou 
rozlohou největší v Čechách.

Kam vodní plochy zmizely? Rybníkářství začalo v 18. století 
upadat. Rybníky se často rozkládaly na úrodných půdách – a hlad 
byl tehdy na denním pořádku. Proto bylo půdu potřeba využít 
na políčka nebo pastviny.  Zmizelé rybníky nám připomínají už 
jen jména  - V Jezerách, V Rybníčku, V Blatech … 

Víte, že v mizení rybníků má prsty i sám Napoleon? Slavný 
vojevůdce blokoval dovoz britského zboží do kontinentální 
Evropy - mimo jiné třtinového cukru. A tak nevědomky položil 
základ cukrovarnictví, které se uchytilo právě tady,  v úrodném 
Polabí. Cukrová řepa se zde pěstuje dodnes.

Dnes potřebujeme vodu do krajiny vracet. A to nejen proto, že 
je domovem pro řadu rostlin i zvířat. Zdravá krajina plná vody 
nás chrání proti povodním i suchu. Je proto skvělé, že se místní 
lidé starají o Holské rybníky - oázu plnou života.
Čtyři rybníky – Dolní, Horní, Třeboňský a Zámostský - spojuje 
naučná stezka. Projdete se na ní lesem, hustými vrbičkami, 
pastvinami i poli.
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ÚKOL:
Mějte oči otevřené a vyzkoušejte naši hledačku. Najdete je 
všechny?
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ZOOM
Cestou objevíte řadu originálních laviček a dalších zajímavých 
prvků. Zkuste najít detail, který vás opravdu zaujme. Vyfoťte ho 
nebo nakreslete. Jak by asi vypadal okem mravence a jak okem 
dravce?
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5. KUNCBERK- VÝPRAVA DO 
STŘEDOVĚKU 

Kam zmizel hrad?

Sídla lidí v krajině kolem velké řeky se v průběhu let měnila. 
Umíte si představit dnes zarostlý Kuncberk jako místo, kde 
dříve lidé odpočívali na visutých terasách? 
Ve středověku byste zde narazili na hrad. Ten měl tak promyšlené 
opevnění, že by se za ně nemuseli stydět ani nejudatnější 
válečníci. Středověk byl dobou nejistot a bojů. Různé šarvátky 
byly na denním pořádku. Proto nejdůležitější funkce hradů byla 
právě obranná. Časem však studené a často temné hradní 
stavby nikoho nelákaly. Lidé chtěli pohodlnější bydlení a hrady 
zkrátka vyšly z módy. 
I Kuncberk zpustl, ale za sto let zde začal nový život. Na místě 
vyrostl lovecký zámeček - jeho obyvatelé už se nepotřebovali 
tolik bránit, ale chtěli se obklopovat krásou. A tak zde vybudovali 
velkou hájovnu, altánky a visuté verandy. I to ale vzal čas. Už 
v polovině 19. století se o letohrádku píše jako o místě, kde se 
skládalo seno, sušil chmel a pobíhala zvěř.
Stopy obou staveb najdeme v krajině dodnes. To, co vypadá jako 
rokle, je ve skutečnosti důkaz skvěle promyšleného obranného 
systému středověkého hradu - mohutný příkop.  Ze zámečku 
nám zbyla tři klenutá sklepení a částečně zasypaná studna. 
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ÚKOL:
Dokreslete pomocí zrcadlení Kuncberk.



18

ÚKOL:
Dejte prostor své fantazii. Jaké sídlo byste zde postavili vy, 
kdybyste měli nekonečné možnosti? Zkuste ho nakreslit, nebo 
sestavit z přírodnin a vyfotit. Nebo ho postavíte doma z Lega?
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6. BUČICKÝ MLÝN A 
ROŽĎALOVICKÉ RYBNÍKY 
- VÝPRAVA DO PTAČÍHO 

KRÁLOVSTVÍ
Kde najdete ptačí ráj?

Vzpomínkou na dobu, kdy byla krajina ještě plná vody, jsou 
Rožďalovické rybníky. Je jich více než dvacet a představují 
útočiště pro vzácné druhy, které už jinde v krajině nenajdeme. 
Při svých toulkách a pozorování tak můžete narazit třeba na 
motáka pochopa nebo jeřába popelavého. Pro ptáky je důležitá 
pestrost krajiny, a právě tu zde mají. Rybníky, remízky, stavení, 
louky - krajinná mozaika znamená život.

Energie z vody

Dříve lidem pomáhala zajišťovat obživu energie z vody. Důkazem 
je staré mlýnské kolo u Bučického mlýna. Najdete ho? Kromě 
mlýna zde fungovala také pila. I díky umu místních mlynářů 
vydržela stavba na tomto místě téměř 400 let. Dlouho byl mlýn 
plně závislý na energii vody z Libáňského potoka. Později díky 
turbíně mohli mlynáři mlít a vyrábět energii po celý rok.
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PTAČÍ ŠIFRA
Ptačí obyvatelé se nám schovali do následující šifry. 
Vyluštíte ji?
K vyluštění téhle šifry budete muset vzít do ruky tužku nebo 
pastelky a heslo si vyloženě objevit.
My vám dáme příklad, jak luštit.

A            N
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jeřáb popelavý, slavík modráček, moták pochop, strakapoud

Napíšete, jaké další druhy zde žijí? Pomůže vám třetí zastavení 
naučné stezky.
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7. LOUČEŇ - VÝPRAVA MEZI 
ŠLECHTU

Po kom je pojmenováno taxi?

Ve středověku byste na Loučeni narazili na středověkou tvrz. Ta ale 
vyšla z módy, a tak ji v 18. století přestavěl její majitel na barokní 
zámek. Majitelů zde byla pěkná řádka, do dějin se však nejvíce 
zapsal rod Thurn-Taxisů. Za éry tohoto italského rodu zámek zažil 
největší období své slávy.

Podnikaví šlechtici zakládali po zemích českých pivovary, pošty 
i cukrovary. Název po nich získalo třeba taxi nebo Taxisův příkop, 
známý z Velké pardubické steeplechase. Taxisové byli štědří a díky 
nim prosperoval celý kraj. Své pozemky věnovali  první železnici 
v kraji, kterou pomohli také vybudovat. Doslova to tu rozjeli!

Obklopovali se významnými a zajímavými lidmi. Na zámku se 
tehdy mohli potkat šlechtici, cestovatelé, spisovatelé i skladatelé. 
Jedním z nich byl i Bedřich Smetana, který věnoval svou skladbu 
Z domoviny loučeňskému knížeti Alexandrovi.
A podnikavý duch se na zámku drží dodnes. Zchátralý zámek 
obnovil svoji původní slávu díky energii nové majitelky.

SPARTA, LOUČEŇ, SLAVIA?

Hrajete rádi fotbal? Pak vás určitě zaujme, že tuto hru k nám do 
Čech přivezl místní kníže Erich. A to přímo z Velké Británie, kde 
studoval na Cambridgeské univerzitě. První fotbalové mužstvo 
v Čechách tak kopalo do míče právě na Loučeni. A také vstoupilo 
do dějin účastí na historicky prvním oficiálním fotbalovém utkání 
v Čechách v roce 1893. Utkání s nejlepším mužstvem císařství 
sice skončilo porážkou thurn-taxiského mužstva, ale i tak to byl 
obrovský úspěch. Jeden vídeňský deník k tomu prý napsal, že 
mužstvo Loučeně je druhé nejlepší mužstvo v císařství.
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Najdete cestu z našeho labyrintu 
ven na zámek?

START
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8. OBJEV KOUZELNÉ MÍSTO
Tady je to na vás. Zde si můžete vepsat, namalovat nebo vložit 
fotografii místa, které jste navštívili mimo námi již doporučená 
místa v okolí.
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Úrodný kraj
Co vidíte, když se rozhlédnete kolem sebe někde mimo město? 
Pole, pole a zase pole! To je prostě naše krajina kolem Labe. 
Až do druhé světové války zde většina lidí pracovala v zemědělství. 
A  mnoho zemědělců, zejména rodinných farem a výrobců 
místních dobrot, je zde i dnes. Máte rádi ovoce a zeleninu? 
Nebo mléčné výrobky? Jak vám chutná čerstvě upečený chléb? 
Nakupujete potraviny v supermarketu nebo třeba na trhu? 
Znáte nějakou místní farmu? 

Následující šifra pro vás bude určitě hračka. Spojte surovinu 
a produkt. U dvojic je vždy část písmenka. Po spojení dvojic 
vzniknou celá písmenka a ta nám dají tajenku.
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RECEPT NA DOMA  
– TRADIČNÍ ŘEPÁNKY –

Dříve byl v Polabí cukrovar skoro v každé obci. Na cukrovou řepu 
narazíte doslova na každém kroku i dnes.  Není tak divu, že je 
základní surovinou pro vyhlášenou místní specialitu. Zkusíte si 
upéct pravé polabské řepánky?

Ingredience:
Těsto:
600g polohrubé mouky
100g cukru krupice
kostka droždí
špetka soli
350 ml mléka 
1 vejce
50g rozpuštěného sádla
50g rozpuštěného másla

Náplň:
1 cukrová řepa (zhruba 1kg)
100g másla
300g mletého máku
špetka skořice
špetička pepře
trocha citronové kůry

Postup:
Z droždí, cukru a mléka udělejte 
kvásek. 
Poté si dejte do mísy zbytek 
mouky, sůl, vejce, máslo 
a  sádlo. Do těsta postupně 
přilévejte kvásek. Vše zpracujte 
do vláčného těsta a nechte ho 
asi hodinu kynout.
Mezitím si nachystejte náplň. 
Řepu nakrájejte na menší 
kousky a dejte ji vařit. Měkkou 
řepu nastrouhejte najemno 
a  smíchejte s mákem. V hrnci 
chvíli povařte máslo, řepu 
s  mákem, citronovou kůru, 
mléko, skořici a pepř. Vykynuté 
těsto nakrájejte na čtverečky, 
na každý dejte lžíci náplně. A pak 
už stačí je zabalit, potřít olejem 
a péct na 200°C. Tak dlouho, 
než jsou krásně červené…
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Vlepte fotku nebo namalujte 
obrázek, jak doma děláte domácí 

řepánky.
Fotku nebo obrázek nám můžete také zaslat 

na map.nymburk@gmail.com.
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9. NYMBURK - VÝPRAVA NA OSTROV
Jak se mění řeka? 

Mezi naše výpravy do okolí velké řeky nesmí chybět ta, co nás 
dovede přímo k Labi. Řeka v čase měnila svou tvář. Lidé její 
koryto upravovali - třeba kvůli stavbě elektrárny nebo lodní 
přepravě.
Les na Ostrově je lužní les, jen uměle upravený člověkem. 
Takový les je podmáčený, je v něm zkrátka občas voda. 
Stromy snášejí dočasné zaplavení. V době nespoutaných řek 
byla naše krajina plná lužních lesů. Ty nám dnes chybí. Právě 
lužní lesy nás totiž chrání před povodní, protože často pojmou 
více vody než přehrady.
Ostrov je místo mezi hlavním tokem Labe a jeho starým 
ramenem. 
Ostrov se původně jmenoval Topol nebo Topolí (podle stromů, 
které na něm rostly). Tyto stromy na něm najdete i dnes. A nejen 
je, ale i řadu vzácných dřevin. Pokud se chcete dozvědět více, 
je tu pro vás nachystaná naučná stezka. Řada lidí sem ale míří 
také za odpočinkem nebo za sportem. 
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ŠIFRA PLNÁ STROMŮ
Mezi stromy na Ostrově najdete i takové, které mají svůj domov 
ve velké dálce - až v Severní Americe. S těmito exotickými 
návštěvníky se můžete seznámit na zastavení naučné stezky. 
A pak už pro vás bude určitě hračka i tato šifra.
V názvech stromů na naučných cedulích si všímejte slov, která 
obsahují symboly vlevo, a kombinujte je s názvy v horní řadě. 
Dostanete tak souřadnici správného písmene. Z  písmen pak 
vznikne slovo.

S

J

VZ
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10. NYMBURK - VÝPRAVA DO 
PRAVĚKU

Kdo zabil velmože?

Poslední výprava nás zavede k někomu, kdo v krajině velké řeky 
žil v dávných dobách. Přesněji řečeno v pozdní době kamenné 
- tedy před pěti a půl tisíci lety. Tedy vlastně už jen k jeho 
ostatkům. Kostelní náměstí skrývá hrob pravěkého muže. Pravé 
kosti jsou nyní v Národním muzeu, ale můžete si tu prohlédnou 
jejich věrohodnou kopii. Kostra ležela 125 centimetrů pod 
současnou úrovní terénu.

Archeologové díky svému pátrání sbírají střípky informací o tom, 
kdo to asi byl. Našli totiž kostru muže, kterému mohlo být zhruba 
pětačtyřicet let. Pravděpodobně se jednalo o  významného 
velmože. Tomu nasvědčuje poloha hrobu na vyvýšeném návrší 
nad řekou Labe. Výzkumy také ukázaly, že byl někým zabit.
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BOJOVÁ ŠIFRA
Dva pravěcí bojovníci na sebe útočí oštěpem. Hroty na sebe 
mířící udávají směr pro čtení textu. 

Myslíte, že právě takto zahynul pravěký velmož? Nebo jinak? 
Co se tak mohlo stát? Napište nebo nakreslete příběh toho, 
co se podle vás ve skutečnosti stalo.

P
AZ
O

U
RE
K
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KDE SE OBČERSTVIT POBLÍŽ 
TĚCHTO ZASTÁVEK?

Bučický mlýn, Rožďalovické rybníky, Holské rybníky
Bučický mlýn
Podolí 18, 
289 34 Rožďalovice
www.bucicky-mlyn.cz

Zámostecká rychta
Zámostí 13, 
289 34 Rožďalovice
www.restaurace.drobecek.eu

Restaurace Na Hřišti
Boleslavská 449, 
289 34 Rožďalovice

Chotuc, Kuncberk
Cukrárna Křinec
Náměstí 32, 289 33 Křinec
www.facebook.com/
MlsnaZrzkaKrinec

Sport relax hotel Na kopečku
Nové Zámky 56, 289 33 Křinec
www.hotelnakopecku.cz

Rozhledna Romanka, ZOO Chleby
Pohostinství Na Hřišti 
Hrubý Jeseník 1, 289 32 Oskořínek
www.facebook.com/Na-Hřišti-HrubýJeseník-968924456507267/

Restaurace a cukrárna Bobnice
Kovanská 191, 289 31 Bobnice

Cukrárna Epiro
Náměstí 94, 
289 34 Rožďalovice
www.epiro.cz

Farma Košík
Tuchom 1, 289 35 Košík
www.farmakosik.cz

Restaurace U Nádraží
Zábrdovice 49, 
289 33 Křinec

Kavárna Na Zámku
Křinec 1, 289 33 Křinec
www.zamekkrinec.cz
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Zámek Loučeň
Restaurace U Náměstků
Loučeň 98, 289 37 Loučeň
www.facebook.com/profile.
php?id=100061004664848

Restaurace U Otomanských
Nymburská 132, 289 37 Loučeň
www.restauraceuotomanskych.cz

Restaurace Vtipná kaše
Loučeň 1, 289 37 Loučeň
www.zamekloucen.cz/
restaurace-vtipna-kase

Hotelová restaurace Maxmilián
Loučeň 27, 289 37 Loučeň
www.maxmilianresort.cz/
zamecka-restaurace-
maxmilian.php

Zmrzlinový Ráj Krédo
Loučeň 431, 289 37 Loučeň

Pravěk, Ostrov
Restaurace U Gregorů
Palackého třída 440, 
288 02 Nymburk
www.ugregoru.cz

Restaurace Katovna
U Katovny 264/48, 
288 02 Nymburk
www.katovna-restaurant.cz

Restaurace U Kotherů – Dřevák
Mládežnická 2086, 
288 02 Nymburk
www.drevak.cz

Pizza2You
Loučeň 275, 289 37 Loučeň
www.facebook.com/
Pizza2you-Lou%C4%8D
en-1653960038158932/

Penzion a restaurace U Muzea
Nymburská 95, 289 37 Loučeň
www.penzionloucen.cz

Patřínská hospoda
Patřín 59, 289 37 Loučeň
www.facebook.com/Restaurace-
NaPatrine/

Lovecký hotel Jívák
Jívák 89, 289 37 Loučeň
www.hotel-jivak.cz

Biograf
náměstí Přemyslovců 40/6, 
288 02 Nymburk
www.restauracebiograf.cz

U Anny Šmejdířky
Dlouhá třída 02/91, 
288 02 Nymburk
www.uannysmejdirky.cz

Hotel Ostrov
Na Ostrově 432
288 02 Nymburk
www.hotelostrov.cz
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Mama Viet Restaurant
Soudní 18/2, 288 02 Nymburk
www.facebook.com/people/
MaMa-Viet-Restaurant-Nym-
burk/100057404831487/

Čínská restaurace Diwang
náměstí Přemyslovců 169, 
288 02 Nymburk

Restaurace Na Žofíně
Na Bělidlech 291, 
288 02 Nymburk
www.restaurace-zofin8.webnode.cz

Originál Záložna
náměstí Přemyslovců 166, 
288 02 Nymburk
www.restauracezaloznanymburk.cz

Café Zálabí
Kolínská 2560, 
288 02 Nymburk
www.pekarstvikopecky.cz

bistro a koloniál Lemanta
Dlouhá třída 32
288 02 Nymburk

Love Me – 
Kavárna s dětskou hernou
náměstí Přemyslovců 10/23, 
288 02 Nymburk

Kebab Restaurant
Palackého třída 73, 
288 02 Nymburk

Sushi for you
Dlouhá třída 161, 
288 02 Nymburk
www.sushiforyou.cz

Long Bistro
Palackého třída 113/33, 
288 02 Nymburk

Zmrzlinárna Nymburk
Tyršova 447/11, 
288 02 Nymburk
www.facebook.com/zmrzlinar-
nanymburk

Café Society
Kostelní 41/24, 
288 02 Nymburk
www.facebook.com/Café-Society

Cukrárna Fiala
náměstí Přemyslovců 170/16, 
288 02 Nymburk

Cukrárna Jahůdka
Tyršova 1293/24, 
288 02 Nymburk
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cestovatelský MAPováček
vznikl v rámci projektu MAP II na Nymbursku

Text: Bára Dvořáková, členové pracovních skupin  
a realizační tým MAP ve složení: Šárka Dvořáková, 

Ivana Šmejdová a Milena Válková
Grafika: Iva Svárovská

náklad: 1000 ks
2022

Kontakty: 
e-mail: map.nymburk@gmail.com

Facebook: MAP vzdělávání na Nymbursku
Instagram: map_na_nymbursku

Pokud se nám chceš pochlubit vyplněným Mapováčkem, 
kontaktuj nás na výše uvedených adresách. 

Čeká tě malá odměna. :-)

www.map-nymburk.cz



Křinec

Hrubý Jeseník

Nymburk

Loučeň

košík

Rožďalovice

Kostomlaty 
nad labem

bobnice

všechlapy

dymokury

mcely

Jíkev

CHleby

Vestec

úmyslovice

Krchleby

kovanice

Vlkava

Straky

smilovice

činěves

jizbice

Oskořínek

Chotuc

Romanka

zoo

holské rybníky

Kuncberk

bučický mlýn 
a rožďalovické rybníky

zámek

ostrov

pravěk
cestovatelský

MAPováček


