
Krajská knihovna Karlovy Vary 

Naše cesta začala dne 13. října 2021 na náměstí Jiřího z Poděbrad u autobusové zastávky. Zde 
jsme se kolem 8:20 hodin sešli a čekali na příjezd autobusu. Dočkali jsme se. Jelikož jsme jeli 
běžným linkovým spojem, museli jsme uznat, že někdo z nás bude muset stát. Pro ty, kteří 
stáli, byly nejlepším zážitkem ostré zatáčky. 

Po vystoupení z autobusu v Karlových Varech jsme zjistili jednu věc, a to že ve Varech je 
větší zima než v Toužimi. Na Tržnici, odkud jsme pokračovali městskou hromadnou 
dopravou, jsme museli dojít po svých. Zde jsme prožili drama. Jakmile jsme nasedli do 
autobusu a rozjeli se, starší paní s děsem v očích vykřikla, že jedeme špatně. Mýlila se 
částečně, neboť jsme sice byli ve správném autobusu, ale pan řidič zapomněl, jakou trasu má 
právě jet. Dojeli jsme tedy nakonec v pořádku až na zastávku Gagarinova a vydali se směrem 
k pobočce knihovny. 

Přivítala nás sympatická paní a uvedla do místnosti s interaktivní tabulí. Náplň naší návštěvy 
byla jasná – STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. Paní poutavě vyprávěla různé báje. 
Dozvěděli jsme se například, jak to bylo se založením Théb, kdo to byl Prométheus a Midas. 
Sem tam si i proklepla naše znalosti. Na konci programu byla pro nás připravena vědomostní 
soutěž, do které se aktivně zapojili žáci 7. A i 7. B.  

Posléze jsme se přesunuli zpět do centra města, kde nás vyučující informovaly, kam smíme, 
kam naopak nesmíme a daly nám rozchod. V hojném počtu, co to říkám, všichni jsme se 
úprkem vydali do rychlého občerstvení MC Donald´s, kde jsme si dali vše, na co jsme měli 
chuť. 

Nic naplat, ještě nás čekala cesta domů. S plnými břichy jsme usedli do autobusu, abychom se 
zhruba ve tři hodiny objevili v Toužimi.  

Celý den jsme si užili jako kolektiv a pro nás všechny to byl příjemný a zároveň naučný 
zážitek. 

za žáky 7. A a 7. B  
Matěj Štětka, Vanessa Scherbaumová  

 

 


