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V srpnu 2012 se 16 dětí od 7 do 11 let ze Svitav i okolí zúčastnilo týdenního dobrodružného  
pátrání po slavných i méně známých Svitavanech. Děti pracovaly ve dvou týmech. Úkolem 
týmů bylo každý den získání čtyř indicií. Denně přibývalo jmen, která se vztahují ke 
Svitavám a určit podle získaných indicií správné jméno, vážící se k tomu kterému dni, nebylo 
vždy jednoduché. 
První den jsme se v budově muzea ocitli v 19. století mezi českými klasiky – výtvarníky. 
Obdivovali jsme jejich krásné obrazy a děti dostaly těžký úkol. Namalovat přesnou kopii 
vybraného díla, či napsat o něm literární text. Jak se jim to podařilo, hodnotili po celý týden 
běžní návštěvníci muzea. Děti se však dozvěděly informace také o umělcích, kteří žili a tvořili 
ve Svitavách, navštívily depozitáře ukrývající díla malíře Johanna Dittmanna a řezbáře Aloise 
Petruse. Z České republiky se v průběhu jednoho dne dostali do Afriky, kde na ně čekala další 
jména jako například Emil Holub či Josef Vágner. O těch jsme si povídali mezi 
preparovanými zvířaty při návštěvě výstavy o Namibii. 
Druhý den nás čekal hrad Svojanov se svými  pověstmi a hlavně významnými osobnostmi. 
Hrad byl díky pochopení pana kastelána po celý den náš! Odvážní vystoupali na hlásku, na 
zámecké zahradě poznávali bylinky, v domě zbrojnošů  potěžkali meče, ve sklepení a hradním 
paláci se seznámili osobně s místními strašidly. 
Ve středu nás čekala cesta k hraničním kamenům a jejich historie. Cestou jsme navštívili 
prokletou Langerovu vilu. Kolem hraničních kamenů jsme došli až do Javorníku a odtud 
k rybníku Rosnička, kde jsme vybudovali stanové městečko. Většina z dětí poprvé stavěla 
stan a spala pod ním, poprvé se snažila rozdělat oheň a k večeři měla výborné !!! buřty 
opečené přímo nad ohněm (několik jich však spadlo do popela). Po písničkách při kytaře 
následovalo noční dobrodružství ve stanu.  
Ve čtvrtek jsme posnídali v trávě a vyrazili získávat indicie na naučnou a fit stezku. 
Na děti tu čekaly úkoly z historie, přírodovědy, myslivosti i hudby, proložené tělocvikem. 
Poslední den nás čekala nejstarší stavba ve Svitavách – kostel svatého Jiljí a hrobky 
významných svitavských rodů. Dnes už také děti ví, že v  Ottendorferově knihovně nenajdou 
jen krásný sál a čajovnu, ale také první a jediné muzeum Esperanta v České republice. Pátek 
byl také dnem odhalení hlavní a poslední osobnosti muzejního tábora. 
Věříme, že si děti z muzejního tábora kromě spousty zážitků odnesly i nějaké vědomosti o 
historii našeho města a že objevily další krásná místa v jeho okolí.  


