Projděte uličkou kolem kostela sv. Valentina
a pokračujte do cíle k turistickému informačnímu centru.

Tajenka:
Příklad vyplnění:
správná odpověď v úkolu byla 1b - nad číslo 1 zapíšeš písmeno b.

Kontrolní bod E
Jste u posledního zastavení, kde je třeba doplnit písmenko.
Pak už jen kousek z kopečku a jste v cíli.
Teď už zbývá jen správně doplnit všechna písmenka do tajenky
a je to. Všechny úkoly jsou splněné.
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Věříme, že se vám procházka líbila.

Do rukou dostáváte mapku s instrukcemi.
Stezka bude viditelná
od pátku 4. června do neděle 6. června 2021.

V Turistickém informačním centru Příbor si můžete
po předložení téhle mapky (s vyplněnou tajenkou) vyzvednout
drobnou odměnu, a to do pondělí 7. června 2021.
Zasloužíte si ji.
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... a stezky je konec!
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Začátek i konec: Turistické informační centrum Příbor
Trasa: cca 3,5 km.
Obtížnost: lehká.
Doba zdolání: kolem 2 hod.
Očíslované body v mapce odpovídají jednotlivým zastavením.
Vaším úkolem je vyluštit tajenku, za kterou po předložení těchto
instrukcí, obdržíte v Turistickém informačním centru Příbor malou
odměnu. Nejpozději do pondělí 7. června 2021.
Máte tištěného průvodce, tužku, chuť se projít a plnit úkoly?
Můžete tedy vyrazit.
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Ahoj kamarádi,
stojíte na začátku stezky, kterou vás provede naše parta trpaslíků.
Kudy vede cesta, vám napoví mapa a také my. Objevíme se
všude tam, kde Vás bude zapotřebí nasměrovat nebo se jen tak
koukneme, jestli plníte všechny úkoly.
Během cesty jsme vám nachystali několik úkolů. Některé budete
znát předem, jiné budete plnit průběžně po trase. Jistě vám
pomohou rodiče, babičky, dědečkové nebo třeba i starší kamarádi.
Přejeme šťastnou cestu a dobrou zábavu...
trpaslíci

Stanoviště 3
Mezi větvemi stromů u pódia amﬁteátru se nám poschovávala
zvířátka, pozorně se dívej a zkus najít to, které v naších lesích
nenajdeš.
panda
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Projděte uličkou, pokračujte cestou kolem garáží a odbočte
do ulice Šmeralova, kde na vás čeká další úkol.

Stanoviště 4
Rozběhni se po dopravním hřišti a spočítej kolik je tady
dopravních značek
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Pro zahřátí
Než vyjdete na stezku, přečtěte si zahajovací úkol, abyste jej
mohli začít plnit již od počátku cesty.
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Stanoviště 5
Rozhlédni se a hledej strom, který tady byl zasazený v roce 2018.
Nápovědou ti bude pamětní deska na kameni. O jaký strom se
jedná?
jasan
bříza
lípa

Kolikrát jsme na vás během cesty vykoukli?
Můžete si psát čárky nebo jen uvést konečné číslo.
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Vypadáme
takto :-)
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Teď se vydáte z městského parku směrem vlevo dál do Příbora.
Každý úkol má u odpovědi v kroužku číslo a písmeno například
1b , to doplňte do kolonek na konci mapky a zjistíte tajenku.
Vyrážíme...
Trpasličí procházka Příborem začíná u turistického informačního
centra. Pořádně se rozhlédněte a vydejte se k prvnímu trpaslíkovi,
který už čeká, aby vám ukázal cestu.
Stanoviště 1
Došli jste do piaristické zahrady k prvnímu úkolu.
Doplňte zvířátka do přirovnání. Které zbyde vám dá první
písmenko do tajenky.
páv
medvěd
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Teď se vydejte do městského parku, kde vás čeká několik úkolů.
Stanoviště 2
Oběhněte dětské hřiště a spočítejte kolik je tady laviček.
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Stanoviště 7
Který trpaslík vyšel v označeném políčku po správném doplnění
sudoku?
modrý
žlutý
zelený
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Kontrolní bod A
Dorazili jste k prvnímu kontrolnímu bodu. Odboč vlevo do ulice
Masarykova a potom vpravo do ulice Lidická.
Stanoviště 6
Na tomto stanovišti najdete mapku bludiště. Pomůžete najít
trpaslíkům správnou cestička na piknik?
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Kontrolní bod B
Rozhlédni se, jestli nás někde neuvidíš a tudy půjdeme dál.
Vydáme se ulicí Štefánikovou a odbočíme do Krátké.
Pozor! U každého sloupu s lampou si poskoč!

Stanoviště 8
Když se podíváš do zahrady vlevo uvidíš šedou budovu
s červeným pruhem. Poradíš mi, kdo v ní sídlí.
policie
hasiči
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A jdeme dál. Budeme odbočovat vpravo na ulici Svatopluka Čecha
a pokračovat až k dřevěnému domečku, který hlídá moudrá sova.
Odtud se vydáme vlevo do ulice Dukelská.
Kontrolní bod D
Víš, co moudrá sova hlídá v dřevěném domečku?
Stanoviště 9
Dorazili jste k památníku ČS. letců. Víš, jakou stíhačku tady
máme?
MiG 15 bis
Spitﬁre
Gripen
7m
7u
7n
Už se pomalu blížíte k cíli. Projděte mezi dvěmi velkými budovami,
kde děti a studenti získávají nové znalosti. Potom odbočte vlevo
a pak vpravo do ulice Štefánikova.

Stanoviště 10
Na tomto stanovišti najdete číselný klíč. Podle něj doplň písmenka
do této věty a zvýrazněné dopiš do tajenky podle čísla v kroužku.
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Kontrolní bod C
Dávej pozor. Budeme dvakrát přecházet cestu, tak se nezapomeň
pořádně rozhlédnout, víš, jak je to správně?

20

5

26

11

11

1

1

