
 

 

CAPARTICE  

 

 

HISTORIE: 
Hrabě Stadion na počátku 18. století dovolil čtrnácti rodinám ze sousední Horní Falce usadit se v místě 
dnešních Capartic. Osadu nazval Nepomuk. Němci zde našli obživu jako dřevorubci. Dokonce dostali i malé 
kousky pozemků. Místní neměli nové přistěhovalce rádi pro jejich chudobu. Název Capartice je odvozen od 
slova „capart“, které má více významů. 

Urči, který význam slova capart souvisí s názvem obce: 

 malý kousek pozemku 

 chatrná, slabá, nepatrná věc 

 malé dítě 

BAARŮV POMNÍK 
Baarův pomník stojí na oblíbeném turistickém místě dva kilometry od Klenčí. Socha je umístěna na 
podstavci z kvádrů, které věnovaly chodské obce. Je odtud nádherný výhled na Chodsko. 

Najdi toto místo na mapě a zjisti jeho název a nadmořskou 
výšku. 

_______________________________________________________ 

Napiš, kdy byl pomník odhalen. ___________________________  

Jak je pomník vysoký? ___________________________________ 

Která významná osobnost řečnila při odhalování pomníku? 

_______________________________________________________ 

Návrh bronzové sochy vytvořil známý sochař Ladislav Šaloun. 
Zjisti, která je jeho nejznámější socha. Kde v Praze ji můžeš 
vidět? 

____________________________________________________________________________________ 

Z které knihy je citát napsaný na podstavci pomníku? 

____________________________________________________________________________________ 

Kde byla bronzová socha ukryta během druhé světové války? 

____________________________________________________________________________________ 
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JINDŘICH ŠIMON BAAR: 

V textu oprav 5 chyb: 

Jindřich Šimon Baar byl známý spisovatel a sběratel pověstí a pohádek 
Krkonošska. Narodil se v Trhanově. Jeho rodný domek byl zničen roku 1945, když 
bylo Klenčí bombardováno Němci. Baarovo muzeum je dnes umístěno v domě, 
ve kterém žil a zemřel. Pohřben je v Chodově. Baar se vždy velmi kriticky a 
otevřeně vyjadřoval ke všemu, co viděl. Jeho dílo „Paní komisarka“ pojednává o 
známé spisovatelce Karolíně Světlé, v té době žijící na Chodsku. 

Zjisti několik informací o Baarově knize Hanýžka a Martínek. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

“BOCHNÍKY”: 

Z Capartic je možné vystoupat po turistické značce na vrch Sádek. Pod sadeckými skalami leží 
dva kamenné „bochníky“ o průměru 2 m. J. Š. Baar tomuto útvaru připsal pověst. Zjisti a svými 
slovy napiš, o čem pojednávala. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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