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Druhá etapa soutěže je kreativní. Vaším úkolem bude vytvořit fotokomiks je jeden z následujících 

námětů. Platí, že všechny fotografie musí být autorské, nezakazují se fotomontáže. Minimální rozsah 

je 10 snímků.  Pokyny k odevzdání této etapy najdete na druhé straně.  

Setkání Beethovena a Goetha s císařovnou 

23.7 1812 se setkali skladatel Ludwig van Beethoven a básník Johan Wolfgang Goethe při procházce 

zámeckým parkem s Rakouskou císařovnou Marií Ludvikou a jejím doprovodem. Goethe okamžitě 

ustoupil z cesty, aby mohl vznešený průvod projít, smekl klobouk a hluboce se uklonil. Zatímco jeho 

hrdý přítel si narazil klobouk ještě hlouběji do čela, složil ruce na záda a prošel skrze zástup. Dvořané 

se tedy rozestoupili a císařovna zdravila první. Když byl průvod z dohledu, přistoupil Goethe k 

Beethovenovi a zeptal se ho, co to mělo znamenat. Beethoven se na něho však zamračil a pravil: 

„Příteli, takových císařoven bylo a ještě bude mnoho, ale Beethoven je jen jeden“ 

Stětí svatého Jana Křtitele 

Herodes, vládce Galileje, nechal na popud své manželky uvěznit Jana Křtitele, protože kritizoval, že si 

Herodes vzal ženu svého bratra. Herodiadě to ale nestačilo, přemýšlela, jak připravit Jana o život. 

Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, 

důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera Herodiady, krásná Salome, tančila a zalíbila 

se Herodovi i všem ostatním. Král jí řekl: „Požádej mě, oč chceš a já ti to dám!“ Ona vyšla a zeptala se 

své matky, o co má požádat. Ta ihned odpověděla, že o hlavu Jana Křtitele. Salome se vrátila dovnitř 

a vyložila svou žádost Herodovi, král se prvně zalekl, protože přes všechno si Jana Křtitele vážil. Ale 

protože přísahal před všemi svými přáteli, nemohl odmítnout. Proto poslal pro kata s příkazem 

přinést Janovu hlavu. Ten splnil rozkaz a vrátil se s jeho hlavou na stříbrné míse a dal ji dívce. 

Pověst o objevení teplických pramenů 

Pasáček, který každý den pásl své vepře, měl ve svém stádě také jedno prase, které vždy zaostávalo 

za ostatními, protože kulhalo. Proto se také ze začátku vůbec nedivil tomu, že se občas ztrácelo. Po 

nějaké době si pasáček všiml, že vepř přestal kulhat a je dokonce čipernější než ostatní. Přesto se 

každý den odděloval od stáda, a tak se pasáček jednou rozhodl sledovat ho tam, kam chodí a zjistit co 

vězí za jeho zázračným uzdravením. Šel za ním až k místu, kde ze země vyvěral horký pramen. Prase 

se tam spokojeně rochnilo v bahně.  

Jen co se vrátil se svým stádem domů, pospíchal za zemanem Kolostůjem, kterému patřil tento kraj, 

aby mu pověděl, o tom co viděl. Kolostůj zde na tomto místě založil město, kterému se později začalo 

říkat Teplice. Tehdy se psal rok 762. 

Doubravka 

Na hradě, který se tyčí do dnes nad Teplicemi, žil kdysi kníže, se svou krásnou dcerou Doubravkou. Ta 

se zamilovala do prostého mládence z vesnice. Dvojice se scházela pod hradem vždy ve smluvený čas, 

a tak není divu, že se to brzy doneslo i k jejímu otci. Ten měl už však pro ni jiného, vznešeného a 

bohatého ženicha. Prvně se jí snažil domluvit po dobrém, ale ona nechtěla ani slyšet. Kníže se rozzuřil 

a nechal ji zavřít do věže, měla tam být tak dlouho, dokud nepřijde k rozumu. Doubravka ze žalu nad 

nešťastnou láskou skočila dolů z věže. Její chodidla se odtiskla do kamene pod horou, který tam 

někde leží do dnes. 
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Jak odevzdat výsledný fotokomiks 

- Uzávěrka je v neděli 24. 5. 2009 ve 20:00. Svůj výtvor pošlete v elektronické podobě 
(přípustné formáty jsou PPT, PDF, DOC, JPG) na ludmila.sirkova@gmail.com 

- Portál soutěže Teplice na vlastní kůži najdete na www.audioteplice.cz/soutez 
- Pokud cokoli není jasné, mailuj na ludmila.sirkova@gmail.com.  

 

Přehled etap 

Týden Okolní svět Soutěž Vyhlášení Uzávěrka 

27.-30.4.2009   Vyhlášení a registrace 4.5.2009 13.5.2009 

4.-8.5.2009   První etapa - "pátrací" 4.5.2009 17.5.2009 

11.-15.5.2009   Druhá etapa - "kreativní" 13.5.2009 24.5.2009 

18.-22.5.2009 První maturitní týden Třetí etapa - "dobrodružná" 20.5.2009 27.5.2009 

25.-29.5.2009 Druhý maturitní týden Finále 28.5.2009   

 


