
Nymburští debrujáři na Ledové Praze 

Ve dnech 31. 1. až 2. 2. 2014 se nymburští debrujáři při ZŠ a DDM Nymburk vydali na 

republikový sraz malých debrujárů a v rámci tohoto srazu navštívili i Ledovou Prahu. Naše 

pouť za poznáním začala na nymburském hlavním nádraží v 7 hodin ráno. Nasedli jsme do 

rychlíku a vyrazili směr Praha-Vysočany. Batožiny jsme si napřed uložili na ZŠ Břečťanova a 

odtud jsme vyrazili na exkurzi do Vodohospodářské laboratoře Stavební fakulty Českého 

vysokého učení v Praze. Zde nás čekalo povídání o přehradách, jezech a plavebních 

komorách v ČR, dále o výzkumu na zabezpečení na Podkrušnohorském odvodňovacím 

kanále, kde už utonulo celkem 10 lidí. 

Po ČVUT náš čekal oběd. Zavítali jsme na Václavské náměstí do čínské restaurace v Paláci 

Lucerna, kde jsme si pochutnávali na všech možných specialitách: rýže, smažené nudle, 

hranolky, americké brambory, různé masové směsi, kuřecí kousky, ovoce, zeleninové saláty, 

sushi apod. Vše v podobě neomezeného bufetu za neuvěřitelných 109,- Kč.  

Po mega obědě jsme využili MHD a jeli na Katedru didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde si pro nás pan doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., 

připravil fyzikální show. Nejvíce nás zaujaly lihové rakety, louskání ořechu na pupíku a 

pokusy s vajíčky. 

Po náročném dni nás čekalo ubytování a luxusní svíčková na ZŠ Břečťanova. Po večeři si 

debrujárské týmy připravily workshopy, na kterých každý tým prezentoval své aktivity a 

demonstroval oblíbené pokusy. Načerpali jsme zde mnoho zajímavých námětu do dalšího 

pokusničení.  

A byla tu sobota! Čekaly nás návštěvy vybraných pražských pamětihodností a muzeí. Za 

slavnostního střídání hradní stráže jsme zdarma navštívili Katedrálu sv. Víta, Basiliku sv. Jiří a 

reprezentační prostory Pražského hradu. Z Hradu jsme se pak vydali do Muzea Policie ČR, 

kde jsme kromě tradičních exponátů mohli zhlédnout simulovaný zásah speciální jednotky 

proti ozbrojenému pachateli, práci forenzních vyšetřovatelů, nechat si sejmout otisky atd. 

V neděli jsme si naplánovali exkurzi do nové budovy Národního muzea na výstavu peněz. 

Krom ukázky velmi starých minci, naučných posterů se z nás stali na malou chvíli 

multimilionáři. Mohli jsme si za bedlivého dohledu ochranky potěžkat pravou cihlu zlata, 

která měla hodnotu přes 10 miliónů korun. Z muzea jsme si vyzvedli batožiny a vydali se 

směr domů, kde jsme padli vyčerpáním po náročném víkendu. 

Těšíme se ale na další společné zážitky! 

Mgr. David Michálek, vedoucí KMD při ZŠ a DDM Nymburk 

 


