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1 Jistě znáš místo Heřmanské kopce neboli „na Heřmanech“. Vydej se na toto pěkné místo v Moravských Budějovicích a najdi informační tabuli. Tato tabule má číslo
5. Do křížovky napiš, jaký druh motýla (celý jeho název) je umístěný v levém dolním
rohu cedule?
						GPS:
49.0583039N, 15.8198511E
2 Běž se podívat na moravskobudějovický hřbitov. Až tam budeš, tak se dej hned
první uličkou doprava. Na pískovcovém pomníku Františka Jecha, profesora reálného gymnázia, je vytesaný nápis. Do křížovky napiš, jaké je třetí slovo v tomto nápisu.
						GPS:
49.0464878N, 15.8232242E

11 Gymnazijní park jistě znáš. V něm odhalíš další slovo do křížovky. Stačí v tomto
parku najít strom Ořešák černý, u kterého je informační cedulka. Na této cedulce spočítej všechny lístky, které jsou tam namalované. Počet lístků napiš slovem do křížovky.
						GPS:
49.0503444N, 15.8141722E
12 Jezdíš vlakem? Ne? Nevadí. Stačí, když na vlakovém nádraží v Moravských Budějovicích z jedné cedule, která je umístěna na fasádě budovy, zjistíš, co značí údaj
20,630 Km.
						GPS:
49.0574364N, 15.8093778E

3 Na okně turistického informačního centra, které je součástí budovy městského kulturního střediska, na tebe čeká hádanka. Uhádneš ji?? :-) Řešení napiš do křížovky.
						GPS:
49.0510750N, 15.8090700E

13 Ve staré části města, kterému se dříve říkalo „Dolní Víska“ se nachází most u sv.
Anny. Napiš do křížovky, které dva velké vzrostlé stromy rostou podél řeky Rokytka
za tímto mostem.
						GPS:
49.0509156N, 15.8060236E

4 Na Purcnerově ulici se nachází Masné krámy. Do tajenky napiš slovem počet
dveří (krámů), které se zde nachází.
						GPS:
49.0507736N, 15.8089131E

14 Teď se projdeme na letiště, kde má své sídlo firma Fabri Moravia. Před bránou jsou
vytesané dřevěné sochy. Spočítej tyto sochy a napiš slovem do křížovky jejich počet.
						GPS:
49.0457139N, 15.8233667E

5 V současné budově Střední školy řemesel a služeb na náměstí v Moravských
Budějovicích měl kancelář významný archeolog, autor chronologie mladší a pozdní
doby kamenné a vůdčí duch kulturního života v Moravských Budějovicích. Napiš do
křížovky celé jméno a příjmení této osobnosti. Poradíme: na budově školy je umístěna jeho pamětní deska.
						GPS:
49.0532394N, 15.8091653E

15 Chodíte rádi na Kosovou? U kraje lesa, v místě zvaném „U DVOU DUBŮ“, je
umístěna nová lavička a je odtud krásný výhled na Moravské Budějovice. Zastav se
u informační tabule a do křížovky napiš poslední slovo, které zde vidíš napsané.
						GPS:
49.0435742N, 15.7675728E

6 Teď něco málo z architektury. Namiř své kroky ke kapli sv. Anny. Na dveřích kaple si můžeš přečíst informace o této kapli. V textu se mimojiné dočteš, jaký tvar má
vítězný oblouk kaple. Toto přídavné jméno napiš do křížovky.
						GPS:
49.0511475N, 15.8057589E
7 Nyní odbočíme z centra města do přírody. Zajdi se podívat pod vodárnu směrem
k Lukovské hoře. Uvidíš tam informační tabuli číslo 8. Z ní se dozvíš, že typickým
nerostem pegmatitů a erlanů na Moravskobudějovicku je růžově zbarvený vápenato-hlinitý křemičitan. Doplň do křížovky jeho odborný název.
						GPS:
49.0688256N, 15.8027144E

16 Skluzavky, prolézačky a třeba také kolotoče patří zajisté k dětskému hřišti. Na
jedno se právě vydáme. Běž na dětské hřiště do dolního městského parku, kde se
může hlavně nejmladší generace pořádně vyřádit. Do křížovky napiš název materiálu,
ze kterého je vyrobena většina atrakcí? Poradíme: dobře hoří. :-)
						GPS:
49.0513172N, 15.8064622E
17 Od hřiště k hřišti. Teď půjdeme ale k dopravnímu hřišti. Na dětském dopravním
hřišti spočítej, kolik se zde nachází semaforů (včetně těch vlakových). Ale pozor!! Od
celkového počtu odečti číslo pět a výsledek napiš slovem do křížovky.
						GPS:
49.0523828N, 15.8187514E

8 V Mor. Budějovicích máme jedno místo, které je známé pod názvem „Myší díra“.
Běž se na toto místo podívat a zkus spočítat všechny myšky tam namalované. :-) To ale
není povinným úkolem. Úkol je napsat do křížovky, jako co dříve toto místo sloužilo.
						GPS:
49.0490717N, 15.8029908E
9 Vydej se teď na Kozinovu ulici. Najdi kříž, který se nachází podél silnice. Napiš
do křížovky, jaký nápis vidíš pod křížem. Napiš všechny tři slova.
						GPS:
49.0559639N, 15.8148239E
10 28. 10. 2001 byla v zámeckém parku vysázena lípa. Projdi si zámecký park a najdi
onu lípu. U ní se dočteš, jak je tento národní strom Čechů nazván. Je to strom ....... .
						GPS:
49.0522489N, 15.8077161E

Pod tímto QR kódem je mapa
s vyznačenými stanovišti.

