
Tajenku tvoří jarní pranostika:

... a stezky je konec!

Všechny úkoly jsou splněny.

V turistickém informačním centru Příbor si můžeš po předložení 

téhle mapky vyzvednout drobnou odměnu, a to od úterý 6. dubna 

do pátku 9. dubna 2021. Zasloužíte si ji.

ODMĚNA
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A B C D E F

1

2

3

4

5

6

7

8

 Stanoviště 10 

Dorazili jste k poslednímu úkolu. Jste moc šikovní! 

U zajíčka se rozhlédni a najdi šifru pro poslední 

část tajenky. Podle ni vybarvi následující pole, 

ať zjistíš poslední písmenko tajenky. To potom 

doplň k číslu

Zajíčka obejděte 2x dokola, kdo má fotoaparát, 

pořídí si společnou fotografii a může ji sdílet na 

facebooku s hashtagem #pikla2021.

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

Do rukou dostáváte mapku s instrukcemi.
Stezka bude viditelná od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna 2021.

Začátek: Kulturní dům Příbor
Konec: piaristická zahrada

Trasa: cca 2 km.
Obtížnost: lehká.

Doba zdolání: kolem 1,5 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 od 6. 4. do 9. 4. 
malou odměnu.

Máte tištěného průvodce, 
tužku, chuť se projít
a plnit úkoly?

Můžete tedy vyrazit.

Vydalo město Příbor, odbor OKU v roce 2021.

www.pribor.eu
www.facebook.com/priboroficialni/
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Ahoj kamarádi,
jmenuji se zajíček Pikla a jsem malý neposeda. 
Jsem rád, že jste se rozhodli jít po mých stopách. Ukážu vám 
některá příjemná zákoutí města Příbora. Kudy vede cesta, vám 
napoví mapa a také já nebo spíš mnou ztracené vajíčka. Objeví se 
všude tam, kde si nebudete vědět rady a kde Vás bude zapotřebí 
nasměrovat dál.

Během cesty jsem Vám nachystal několik úkolů. Některé úkoly 
budete znát už předem, některé budete plnit průběžně po trase. 
Jistě Vám pomohou rodiče, babičky, dědečkové nebo třeba i starší 
kamarádi.

Přeji šťastnou cestu a dobrou zábavu...
   Zajíček Pikla

Pro zahřátí
Než vyjdete na stezku mám dva zahajovací úkoly.
1. zahřívací úkol. Jmenuji si Pikla a narodil jsem se 15. března 2021 
v Novém Bydžově. Víš kdy a kde jste se narodili vy?
(Stačí odpovědět)

2. zahřívací úkol, aby jste mohli začít plnit již od počátku cesty.
Kolik jsem cestou vytratil vajíček?         
Můžete si psát čárky nebo jen uvést konečné číslo.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Každý úkol má u odpovědi v kroužku číslo a písmeno například  1b , 
to doplňte do tajenky na konci mapky a zjistíte jarní pranostiku.

Vyrážíme...

 Stanoviště 1 
První úkol prověří váš postřeh. V oknech kulturního domu vykukují 
zvířátka. Spočítejte ty, které máme spojené s Velikonocemi a podle 
výsledku zapište písmeno do tajenky.

 2 4 8

Došli jste do městského parku. Vydejte se k dětskému hřišti.

 Stanoviště 2 

Víte, jaký velký strom roste poblíž pískoviště? (pamětní kámen 

napoví)

 kaštan platan vrba

Než odejdete z parku, tak pro vás mám další úkol na hřišti, 

ale tentokrát dopravním.

 Stanoviště 3 

Rozběhněte se po dopravním hřišti a spočítejte kolik je tady 

přechodů pro chodce.

Víš, podle kterého zvířátka se také přechodu říká?

 11 4 14

 Kontrolní bod A 

Dorazili jste k prvnímu kontrolnímu bodu. Na chvíli se zastavte, 

zavřete oči i pusinku a poslouchejte jaké zvuky uslyšíte. 

Řekni alespoň 3.

A jdeme dál. Nezapomeňte cestou počítat ztracené vajíčka. Teď se 

vydáte z městského parku směrem vpravo dál po Příboře.

 Kontrolní bod B 

Před vámi je silnice. Najděte nejbližší přechod pro chodce, správně 

se rozhlédněte a opatrně přejděte na druhou stranu. Pak odbočte 

vlevo a dál směrem ke starému hřbitovu. 

 Stanoviště 4 

Postavte se tak, aby jste měli vstup na starý hřbitov za zády. 

Podívejte se do dálky. Vidíte nápadně velký kopec? Víte, jak 

se kopec jmenuje?

 Sněžka Hončova hůrka Hora Říp

Pokračujte v cestě a zabočte do ulice Křivá.

 Kontrolní bod C 

POZOR! Stojíte opět u cesty s nepěknou zatáčkou. Pozorně se 

rozhlédněte, přejděte na druhou stranu a odbočte vlevo do ulice 

Kašnice a o kousek dál zase vpravo do ulice Úzká. 

 Stanoviště 5 

Doplňte písmena podle tvaru políčka. Šifru najdete na pátém 

stanovišti. Do koncové tajenky opět doplňte písmenko podle čísla.

Vyšel vám název ulice, kde se teď 

vydáme. Pořádně se rozcvičte a 

jdeme na to. Zdatní sportovci, jako já, 

se pokusí kopeček vyběhnout :-)

Uf, jsme na kopečku. Dál se vydejte kolem kostela, který budete mít 

po levé ruce, pak odbočíte vlevo do ulice Stojanové.

 Stanoviště 6 

Jak se jmenuje řeka, která pramení na severozápadních svazích 

hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech, asi 1 km 

jihovýchodně od osady Pindula? Uvidíte ji při pohledu dolů.

 Klenos  Odra Lubina

Hopsáme dál! Vráťte se kousek kolem zdi kostela a pokračujte ulici 

Řehoře Volného až k rodnému domku Sigmunda Freuda.

 Stanoviště 7 

Postavte se čelem k budově rodného domku Sigmunda Freuda 

a spočítejte, kolik má oken?

 7  10  3

 Kontrolní bod D 

Vlevo přes cestu je turistické informační centrum. Tam, ale nejdeme.

Pořádně se rozhlédni, po přechodu přejdi na druhou stranu a dál 

vpravo do piaristické zahrady.

 Stanoviště 8 

Hledejte ukrytou krabičku, ve které se nachází jeden ze symbolů 

Velikonoc. Krabičku opět schovejte pro další hledače.

 pomlázka vajíčko beránek

Blížíte se k cíli naší stezky. Vydejte se do bylinkové zahrádky. 

 Stanoviště 9 

Na tabuli jsou vymalované bylinky, které pravděpodobně pěstovali 

i piaristé pro jejich léčebné účinky. Z uvedených rostlinek najděte tu, 

která je jedovatá, léčivá a dokáže odpuzovat i hmyz. Někdy se ji říká 

kopretina a květ má ze žlutých terčíků.

Z jejího českého názvu doplňte do tajenky:

 2 písmeno k číslu

 3 písmeno k číslu

 4 písmeno k číslu

 9 písmeno k číslu

 11 písmeno k číslu
 

Z bylinkové zahrádky se vydejte vlevo po chodníčku kolem budovy 

kláštera. Za pódiem s plachtou čeká malé překvapení.

Symbol Velikonoc, já zajíček Pikla.doplň do tajenky všech 5 písmen
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