Putování s rytířem Rolandem
po Liberci a Žitavě

st
20 úkolů pro rado
olů
20 všetečných úk
20 tipů na výlety

Úvodní slovo
Zdravím tě, ať jsi, kdo jsi.
Jmenuji se Roland a v rytířské zbroji střežím
z věže radnice hrdě město Liberec.
Kromě toho, že jsem ochráncem městských
práv, jsem také patronem všech dětských
návštěvníků našeho města pod Ještědem.
Společně s mými dětskými kamarády
z partnerských měst Liberce a Žitavy
jsem pro tebe připravil 20 zajímavých
tipů na výlet, které můžeš podniknout
se svými rodiči nebo prarodiči.
Nebudou to ale ledajaké výlety.
Čeká tě zajímavé putování
za mými všetečnými úkoly.
Pokud bude úspěšné, připravil
jsem si pro tebe skvělé odměny.
Jednu odměnu můžeš získat za splnění
všetečných úkolů v Liberci, druhá
na tebe čeká v sousední Žitavě.
Přeju ti hodně štěstí při hledání odpovědí.
		

Tvůj rytíř Roland

Pravidla putování
• Knížka je rozdělena na dvě části a obsahuje celkem 20 tipů
na výlety: 10 v Liberci a 10 v partnerské Žitavě.
• Každý výletní cíl má svůj vlastní všetečný úkol.
Pokud se ti podaří odpovědět na všechny Rolandovy zvídavé 		
otázky, čeká na tebe odměna.
• Po splnění každého úkolu si zapiš odpověď do připravených
políček na dolním konci stránky.
• Písmeno v políčku, které je barevně označeno,
patří do závěrečného tajného hesla.
• Všechna nalezená písmena vepiš podle čísel
do závěrečné tajenky. Pozor: Každé z měst má své tajné heslo.
• Po správném vyplnění tajenky získáš „tajné heslo“.
• Až budeš znát „tajná hesla“, vyzvedni si své odměny. Za splnění
libereckých všetečných otázek získáš odměnu v Městském
informačním centru v Liberci.
• Odměnu za splnění žitavských všetečných úkolů si můžeš
vyzvednout v Turistickém informačním centru Žitavských hor.
• Stránky k jednotlivým výletům obsahují ještě další úkoly, jen tak
pro radost. Jejich splnění není podmínkou pro získání odměny.
Správná řešení najdeš u závěrečných úkolů.

Zoologická zahrada Liberec
V liberecké zoo je hodně krásných zvířat. Jsou
tam lvi, žirafy, velbloudi, zebry, opice, surikaty,
lachtani, plameňáci a další. Asi 160 druhů.
Zoologická zahrada je moc hezká na procházky.
Můžeš tam také jezdit na motokárách!
V téhle zoologické zahradě můžeš vidět
i krmení lachtanů, říká Honza M.
Všetečný úkol č. 1
Při prozkoumávání zoologické zahrady budeš mít za
úkol vypátrat, které ze zvířat má k dispozici skluzavku.

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 4
Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Každé zvíře za sebou zanechává stopy.
Zkus uhodnout, která stopa patří ke kterému zvířeti.
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více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Dětský koutek Lidové sady
V dětském koutku je hodně houpaček a prolézaček.
Jsou tam kolotoče, vodní brouzdaliště, velké pískoviště
a hodně skluzavek a taky tam mají bludiště a kozy.
Navíc se můžeš svézt elektrickým vláčkem,
půjčit si koloběžku nebo kolo.
Odvážná Julča H. doporučuje
malé ruské kolo, které je super.
Všetečný úkol č. 2
Dětský koutek je bezpečné místo, kde si můžeš hrát.
Přesto se tam nachází jedno tajemné místo, ve kterém
se můžeš snadno ztratit. Odhalíš ho?

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 5
Dětský koutek, Sovova 584/2, 460 14 Liberec

Pospojuj postupně jednotlivá čísla a objevíš dopravní prostředek,
kterým se můžeš v dětském koutku svézt.
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více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Botanická zahrada Liberec
V Botanické zahradě v Liberci je spousta rostlinek
z celého světa, i masožravých! Mají tam i akvárka,
ve kterých je mnoho ryb, třeba žraloci nebo piraně.
Botanická zahrada je moc krásná. Mají tam
nádherné rostliny, třeba kaktusy nebo
masožravky. Dozvíš se tam o těch rostlinách
opravdu hodně, vypráví Yasminka B. H.
Všetečný úkol č. 3
V botanické zahradě se nachází skleněný tunel.
Zjisti, co/koho v něm uvidíš.

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 1
Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec

Od června do října je v botanické zahradě k vidění i největší leknín
světa. Jeho listy unesou až 20 kg. Doplň do jednotlivých řádků
podle čísel názvy ovoce a zeleniny a objevíš jeho latinské jméno.
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více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Oblastní galerie Liberec
Do liberecké galerie se rozhodně musíš podívat.
Mají tam nádherné obrazy a můžeš tam taky
kreslit do písku nebo skládat z magnetů
vlastní velké obrazy.
Johanka T. ráda chodí do oblastní galerie
kvůli spoustě krásných obrazů.
Všetečný úkol č. 4
Oblastní galerie teď sídlí v budově, ve které se dříve
nacházely městské lázně. Běž prozkoumat tuhle
krásnou budovu a zjisti, kam dřív lidé ždímali plavky.
–
Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 6
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

V Oblastní galerii jsou k vidění díla českých i evropských umělců.
Namaluj do rámu svůj obraz. Co myslíš?
Mohl by být v galerii taky vystavený?

více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Technické muzeum v Liberci
Technické muzeum bude možná zajímat spíš kluky,
protože tam mají různá auta a motorky. Vedle
nablýskaných historických vozidel, kterých je na světě
už jenom pár kousků, si můžeš prohlédnout výstavu
o tramvajích a také sněžnou rolbu.
Kryštof B. má rád tohle muzeum
kvůli velké sbírce modelů autíček.
Všetečný úkol č. 5
Jak už kamarádi prozradili, v Technickém muzeu,
i na ploše před ním, najdeš spoustu různých exponátů.
Zjistíš, který z nich je nejtěžší?

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 2
Technické muzeum Liberec, Masarykova 424/5, 460 01 Liberec

Dokážeš po návštěvě muzea správně seřadit nakreslené
automobily tak, jak šel jejich historický vývoj?
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více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

DinoPark Liberec
V libereckém DinoParku uvidíš robotické dinosaury,
kteří vydávají různé zvuky. Najdeš tam kosti i opičí
dráhu. Je tam taky malý bufetík. V DinoParku ti
udělají i dinosauří tetování.
V DinoParku můžeš jít také do 5D kina
a dozvědět se hodně zajímavé věci o již
vymřelých tvorech, říká Majid B. H.
Všetečný úkol č. 6
V DinoParku je většina exponátů umělých, ale přeci jen
tam najdeš i jedno živé zvíře. Vypátráš, které to je?

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 7
DinoPark Liberec, Palachova 1404, 460 90 Liberec

Vybarvi políčka podle čísel a stránku otoč vzhůru nohama.
Zvířeti, které se objeví, domaluj očičko.
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1 - žlutá, 2 - modrá, 3 - světle zelená, 4 - tmavě zelená
více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Naivní divadlo Liberec
V Naivním divadle hrají spoustu krásných představení
pro děti i pro dospělé. Většina z nich je s loutkami,
které jsou často dost legrační, někdy jsou ale
i trochu strašidelné. Něco takového se v normálním
divadle nevidí.
Adélka M. chodí do Naivního divadla,
protože tam hrají pěkné pohádky.
Stačí si vybrat představení a koupit lístky.
Všetečný úkol č. 7
Víš, jak se říká hercům, kteří v divadle vodí loutky?

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 3
Naivní divadlo, Moskevská 32/18, 460 01 Liberec

V mnoha pohádkách vystupuje vedle prince a princezny i pan král.
Najdi mezi královskými korunami 2 stejné.

více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Centrum Babylon a iQlandia
Je tam hodně zajímavých věcí a velká zábava. V Centru
Babylon je Aquapark, Lunapark, Funpark a iQPARK.
Mají tam zrcadlové bludiště i laser game. V iQlandii jsou
zajímavé výstavy a můžeš si tam leccos vyzkoušet.
Hynek B. si v iQlandii oblíbil
především expozici o vodě.
Všetečný úkol č. 8
Každý odvážný průzkumník musí zvládnout různé
dovednosti. Co bys měl dobře umět, pokud se chceš
vydat do Aquaparku?

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 8
Centrum Babylon a iQlandia, Nitranská 410/10, 46007 Liberec

Když najdeš vodorovně v řádcích a svisle ve sloupcích všechna
dole uvedená slova a vyškrtáš je, objevíš zkratku
označující lidskou inteligenci.
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asteroid – atrakce – exponáty – fyzika
informace – kosmos – legrace – lidské tělo
Mp – nota – ozón – planetárium – pokusy
poučení – robot – šum – technika
věda – voda – zábava
více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Liberecká tramvaj
Tramvají se dostaneš skoro všude – od zoologické
zahrady až po Ještěd, kde můžeš lyžovat nebo jít
na výlet. Jezdí také do Jablonce nad Nisou, který je
vzdálený 13 km. Jedna její část vede dokonce lesem.
Po Liberci jezdí občas i stará, moc hezká tramvaj.
Matěj K. doporučuje jízdu tramvají, protože je
rychlá, jezdí pravidelně a je to spolehlivý dopravce.
Všetečný úkol č. 9
Když se budeš na tramvaj pozorně dívat, brzy zjistíš,
co tento dopravní prostředek pohání dopředu.

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 9
Boveraclub – www.boveraclub.com

Obrázky tramvaje se v několika maličkostech liší.
Najdi na nich 5 drobných rozdílů.

více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Ještěd - jedinečný výhled
Na Ještědu se dá v zimě lyžovat, v létě můžeš podnikat
spoustu výletů. Pěšky nebo třeba i na kole.
Když se dostaneš nahoru, tak to stojí za to,
ale musíš si to zasloužit. Jáchym T. proto
radí, abys šel pěšky.
Všetečný úkol č. 10
Jednu část pohádky Tři bratři natáčeli pánové
Svěrákovi na Ještědu. Fotografii z natáčení najdeš
v hale hotelu. Která část pohádky to byla?
–

Označené písmeno doplň v české tajence do políčka č. 10
Horský hotel Ještěd, Horní Hanychov 153, 460 07 Liberec

Zkus spočítat, v jaké nadmořské výšce se Ještěd nachází.
Ke každému součtu připočítej další číslo, až ti vyjde výsledek.

491
+ počet měsíců v jednom roce

+ počet celých dní v jednom roce

+ počet hodin v jednom dni

+ počet minut v jedné hodině

+ počet vteřin v jedné minutě

Nadmořská výška Ještědu
více informací v infocentru: nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec

Tajné heslo
Teď, když jsi obešel všechna místa, která jsem pro tebe s mými kamarády vybral, už Liberec dobře znáš. Město v průběhu času měnilo
svou tvář. V dávných dobách bylo celé toto území plné listnatých
lesů, které křižovaly jen obchodní cesty z Čech do Německa. Podél
těchto cest postupně vznikaly osady a později i městečka. Jedním
z nich byl právě i Liberec. O tom, jak vznikl název města, se vedou
velké debaty. My si můžeme říct, že staroslovansky „Lu“ znamenalo
dřevo nebo les a německy „Berg“ znamená kopec. Takže původní
název Luberg – tedy lesnatý kopec odráží to, co tu dříve opravdu
bylo – tedy území plné listnatých lesů. Z Lubergu už to není daleko
k Liberku – tedy k našemu současnému názvu - Liberec. Naši
němečtí kamarádi Liberci říkají Reichenberg.
Pokud jsi správně vyřešil všechny moje všetečné úkoly, už teď jistě
víš, co slovo Reichenberg v němčině znamená.
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Protože už znáš pár německých slovíček, jistě budeš mít odvahu
vydat se do sousední Žitavy, kde na tebe čekají další všetečné úkoly.
Protože už znáš liberecké tajné heslo, zastav se u nás v městském
informačním centru pro svou odměnu.
Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23

Řešení dalších úkolů
Možná tě bude zajímat, jestli jsi správně vyřešil všechny hádanky,
křížovky a doplňovačky. Tady najdeš správná řešení:
Zoologická zahrada - dvojice: 1A, 2D, 3E, 4B, 5C
Dětský koutek - spojovačka: mašinka
Botanická zahrada - hřebenovka: VICTORIA REGIA
Oblastní galerie - kreslení: dle tvé fantazie
Technické muzeum - historický vývoj: C - D - A - E - B
DinoPark - vybarvování: brontosaurus
Naivní divadlo: druhý řádek 4. a čtvrtý řádek 1.
Centrum Babylon a IQlandia: IQ
Liberecká tramvaj - rozdíly:

Ještěd - jedinečný výhled:
491 + 12 = 503 + 365 = 868 + 24 = 892 + 60 = 952 + 60 = 1012
Otevírací doba Městského informačního centra Liberec

červen až září: po – pá 8 – 18 hodin, so – ne 9 – 12 hodin
říjen až květen: po – pá 8 – 17 hodin, so 9 – 12 hodin

www.visitliberec.eu

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice – hasičárna je více než 110 let stará.
Kromě moderní hasičské techniky v ní najdeš i historické
kousky, třeba dřevěný žebřík z 18. století. V jedné
budově tu sídlí profesionální i dobrovolní hasiči.
Každé úterý se tu scházíme a učíme se věci,
které musí každý správný hasič znát. Všem
technicky zaměřeným dětem bych doporučil
prohlídku. Občas tu bývají dny otevřených
dveří, říká Florian A.
Všetečný úkol č. 1
I hasiči mají svoji uniformu. Věděl bys, jakou má barvu?

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 3
Hasičská zbrojnice, Franz-Könitzer-Straße 9, 02763 Zittau

Jestlipak víš, který druh hasicího přístroje se na co používá?
Zkus obrázky správně přiřadit.

1

A
VODNÍ

univerzální - na elektřinu,
domácí spotřebiče, oleje,
plyny, pevné látky

na papír, dřevo a další
pevné hořlavé látky
nikdy ne na elektřinu,
oleje apod.

2

PĚNOVÝ

B

SNĚHOVÝ

C

na elektřinu,
jemnou mechaniku

3

práškový

D
na benzín, naftu, olej
nikdy ne na elektřinu,
domácí spotřebiče

4

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Květinové hodiny
Květinové hodiny najdeš v parku u Řeznické bašty.
Každý rok vypadají hodiny jinak. V zimě, když nic
nekvete, jsou hodiny udělané ze šišek, mechu
a větviček. Čekání na melodii si můžeš zkrátit
hledáním kešky.
Charleen R. si vzpomíná, že třída 4a
paní učitelky Michnové vybrala 500 euro
na údržbu květinových hodin.
Všetečný úkol č. 2
Květinové hodiny každou hodinu hrají. Posaď se na
některou z laviček a počkej si, jaký nástroj ti zahraje.

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 10
Žitavské Květinové hodiny, Karl-Liebknecht-Ring 10, 02763 Zittau

Zkus vytvořit návrh květinových hodin na příští rok.
Můžeš vytvořit jarní, letní nebo zimní variantu.

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Vyhlídková věž
Z věže kostela sv. Jana je krásný výhled nejen na město
a na Žitavské hory, ale také do Polska. Když bude hezky,
uvidíš i do Čech. Věž je vysoká 60 metrů. V poledne
a večer můžeš slyšet troubení pana hlásného.
Bydlí tady pan hlásný, který z věže hraje
na trubku a zná i spoustu napínavých
historek, doporučuje Aron W.
Všetečný úkol č. 3
Spočítej, kolik schodů vede na vyhlídkovou věž.
Do tajenky musíš použít číslo o 66 menší.
+ 66
Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 1
Kostel sv. Jana, Johannisplatz 1, 02763 Zittau

Pomoz rodině na obrázku najít cestu k vyhlídkové věži.
Dokážeš najít cestu bludištěm za dobu kratší než jedna minuta?

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Městské lázně
V městských lázních se nachází plavecký bazén, který
je jeden z nejstarších v Německu. Pořádají se tady kurzy
plavání a můžeš se krásně ohřát v sauně. Dokonce tu
trénují i vodní záchranáři.
Pro Jasona G. jsou městské lázně
nejoblíbenějším místem v Žitavě,
protože se v nich naučil plavat.
Všetečný úkol č. 4
Budova, ve které se městské lázně nachází, je opravdu
moc hezká. Když si ji pořádně prohlédneš, určitě i tebe
zaujme kolik … podepírá střechu.

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 5
Městské lázně, Töpferberg 1, 02763 Zittau

Pod vodou žije ohromná spousta různých živočichů.
Víš, který z nich má k člověku nejblíž a proč?

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Divadlo Gerharta Hauptmanna
Před rekonstrukcí divadla sis mohl koupit na památku
staré divadelní židle. Teď je v něm spousta moderních
věcí. V divadle hrají představení pro dospělé, ale mají
i program pro děti. V létě můžeš soubor z divadla
vidět na lesním jevišti v Jonsdorfu.
V divadle se konají prohlídky, díky
kterým se můžeš podívat i do zákulisí,
radí Emmily S.
Všetečný úkol č. 5
Jak se jmenuje ulice, ze které se do divadla vchází?

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 4
Divadlo Gerharta Hauptmanna, Theaterring 12, 02763 Zittau

Symbolem divadla jsou masky znázorňující tragédii a komedii.
Zkus vystihnout, jak se lidé tváří, když pociťují tyto emoce:

ZLOST

RADOST

SMUTEK

ÚDIV

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Tierpark
V Tierparku mají spoustu roztomilých zvířat, která
nejsou jen na dívání, jako v jiných zoologických
zahradách, ale můžeš je i krmit – třeba tučňáky.
Můžeš se také projet na velbloudech nebo si hrát
na různých dětských hřištích. Na jednom najdeš
zvláštní hudební nástroje, které můžeš vyzkoušet.
V Tierparku jsou i klokani, ke kterým
tě pustí do výběhu, vypráví Tom W.
Všetečný úkol č. 6
V roce 2010 postihla Tierpark nepříjemná událost.
Podaří se ti zjistit, co se tu stalo?

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 6
Tierpark Zittau, Weinaupark 2a, 02763 Zittau

Pomoz klokaní mamince najít cestu ke svému mláděti.
Dokážeš najít cestu za méně než jednu minutu?

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Velké a Malé postní plátno
Velké postní plátno je žitavská vzácnost a je opravdu
obrovské. Zakrývá celou stěnu kostela sv. Kříže.
Najdeš na něm obrázky k příběhům z Bible.
V Žitavě máme postní plátna dokonce dvě.
Velké a malé. To malé je možná vzácnější
než to velké, protože žádné jiné Malé postní
plátno v Německu už nenajdeš,
vysvětluje Florian G.
Všetečný úkol č. 7
Zjisti, jak se postní plátno řekne německy. Písmeno CH
rozepiš jako dvě samostatná písmena.

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 2a, 2b
Großes Zittauer Fastentuch, Frauenstraße 23, 02763 Zittau

Dříve se postními plátny zakrýval v kostele prostor kolem oltáře.
Když správně doplníš do tabulky dole uvedená slova,
najdeš název svátků, kdy se plátna používala.
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více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Olbersdorfské jezero
Olbersforskému jezeru se říká „O see“. Vzniklo těžbou
hnědého uhlí a na dně jezera je dokonce potopená
i těžební technika. Přesto v něm můžeš plavat.
V některých místech je jezero až 60 metrů hluboké.
Kousek od parkoviště najdeš zbytky strojů,
kterými se tu dříve těžilo hnědé uhlí.
Můžeš se s nimi vyfotit, říká Leon E.
Všetečný úkol č. 8
Při procházce kolem jezera si můžeš na informačních
tabulích přečíst různé zajímavosti, například kdo
v jezeře žije. Zjisti, jaký je latinský název pro úhoře.

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 7
Olbersdorfské jezero

I počasí má své obecně známé symboly. Znáš je?
Vyzkoušej si svůj postřeh a na prázdná místa
doplň správné symboly.

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Oybin
Oybin je hrozně prima místo. Je to zřícenina starého
hradu a kláštera, o kterém se vypráví spousta pověstí.
Je odtud krásně vidět na celé Žitavské hory. Je to
i ráj horolezců.
Zřícenina hradu je na kopci, jestli se ti nechce
jít pěšky, můžeš se svézt vláčkem, kterému
se říká „Gebirgsexpres“, radí Florian P.
Všetečný úkol č. 9
V přírodním divadle na úpatí hradu se čas od času
odehrávaly rytířské hry. Věděl bys, jak se jmenuje
místo, kde se tyto hry konaly?

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 9
Oybin

Poskládej jednotlivé části popisu cesty do Žitavy tak, aby
odpovídaly skutečnosti. Odtud tě na Oybin doveze parní vláček.
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více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Motýlí dům
V Motýlím domě žije moc exotických a krásných motýlů,
různý hmyz, ale i pavouci a hadi. Mají tam taky
mořské akvárium se spoustou ryb, dětský koutek
a velké parkoviště. Otevřeno je celý rok.
V Motýlím domě všude létají motýli. Když
budeš mít štěstí, stejně jako Tomino W.,
některý z nich si na tebe sedne.
Všetečný úkol č. 10
Přijdeš na to, jaký tvar má budova se skleněnou
střechou?

Označené písmeno doplň v německé tajence do políčka č. 8
Jonsdorfer Schmetterlingshaus GmbH, Zittauer Straße 24, 02796 Jonsdorf

Attacus atlas, kterého můžeš vidět v Motýlím domě, má ze všech
motýlů na světě největší rozpětí křídel od 25 cm do 30 cm.
Vybarvi ho podle skutečnosti nebo podle své fantazie.

více informací v infocentru: Markt 9, Zittau

Tajné heslo
Pokud jsi došel až na tuto stránku, jistě už Žitavu a její okolí dobře
znáš. Doufám, že místa, která jsme pro tebe s mými německými
kamarády vybrali, se ti líbila.
Město Žitava má zajímavou historii. Stejně jako Liberec leželo na významných obchodních stezkách. Dříve se tu obchodovalo s látkami
a pivem. Město bylo opravdu velice bohaté. Věděl jsi, že v místech,
kudy teď vede „zelený okruh“ parků, stály dříve městské hradby?
Pokud jsi zkoumal okolí Žitavy opravdu pozorně, jistě sis všiml, že
zde jezdí starý parní vlak. Kromě častého houkání je i z dálky vidět
silný černý kouř. Pokud jsou tvoje odpovědi na všechny moje všetečné otázky správné, už teď jistě víš, jak se historická úzkokolejka
řekne německy.
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Protože už znáš žitavské tajné heslo, zastavte se v Turistickém
informačním centru Natupark Zittauer Gebirge pro svou odměnu.
Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge, Markt 9, 02763 Zittau

Řešení dalších úkolů
Možná tě bude zajímat, jestli jsi i správně vyřešil všechny hádanky,
křížovky a doplňovačky. Zde najdeš správné řešení.
Hasičská zbrojnice - dvojice: 1D, 2A, 3C, 4B

Květinové hodiny - kreslení: dle tvé fantazie
Vyhlídková věž - bludiště: cesta na obrázku
Městské lázně: delfín - savec

Divadlo Gerharta Hauptmanna - kreslení: dle tvé fantazie
Tierpark - bludiště: cesta na obrázku

Velké a Malé postní plátno: VELIKONOCE

Olbersdorfské jezero - doplňovačka: obrázek
Oybin - pořadí: F- C - B - G - H - E - A - D
Motýlí dům - kreslení: dle tvé fantazie

Otevírací doba Turistického inf. centra Naturpark Zittauer Gebirge
pondělí – pátek 9 – 18 hodin, sobota 9 – 13 hodin
neděle od května do října 10 – 12 hodin
Dotisk: 2 000 kusů, Neprodejné
Vydavatel: Statutární město Liberec, 2022
Fotografie: archiv města Liberce a Žitavy
Grafické řešení: Dája Spalková a Jarda Švébiš, ateliér švébiš
Tento interaktivní průvodce pro děti obsahuje 20 tipů na výlety po Liberci a Žitavě
a je vytištěn v českém, německém, polském a anglickém jazyce.

Dieser interaktive Reiseführer für Kinder beinhaltet 20 Ausflugtipps in Liberec und Zittau
und ist auf Tschechisch, Deutsch, Polnisch und Englisch gedruckt.
This interactive guide for children includes 20 ideas for trips in Liberec and Zittau
and is printed in Czech, German, Polish and English.

Ten interaktywny przewodnik dla dzieci zawiera 20 wskazówek dotyczących wycieczek po Libercu i Zittau
i jest drukowany w języku czeskim, niemieckim, polskim i angielskim.

ISBN 978-80-88359-27-2

www.zittau.de

Česko-německý projekt „PUTOVÁNÍ S RYTÍŘEM ROLANDEM
PO LIBERCI A ŽITAVĚ“ navazuje na již realizovaný projekt „Rytíř
Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu“.
Cílem projektu byla podpora vzájemné spolupráce obou území
prostřednictvím dětí z I. stupně základních škol.
Celkem dvacet dětí se během roku pravidelně
potkávalo v obou partnerských městech
při společných workshopech.
Cílem jednotlivých setkání bylo vytipování
nejzajímavějších míst, které by děti doporučily
k návštěvě stejně starým kamarádům
z jiných měst.
Poté děti společně tvořily textový obsah
průvodce, který později doplnily
osobním doporučením.
Obsah této publikace je tedy
výsledkem kolektivní dětské
spolupráce, do které vedoucí projektu
nijak nezasahovali.
V rámci projektu také děti absolvovaly
prohlídku obou měst, na které si vzájemně
představily město, ve kterém žijí.

Tento projekt je financován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

