Doporučené pro děti od 6 do 10 let. Trasa je dlouhá cca 2,5 km a
zabere 60 až 90 minut.

Poznávej město s naší liškou a pomoz jí vyluštit hádanku.
Zakroužkuj jednu správnou odpověď a příslušné písmenko doplň do tajenky.
Na infocentru si poté můžeš vyzvednout malou odměnu.

1. Právě stojíš na hlavním
náměstí. Rozhlédni se a najdi
sochu vojevůdce, který v ruce
drží palcát a přes oko má
stejnou pásku jako já. Víš, jak se
vojevůdce
a
jeden
ze
zakladatelů města jmenuje?

a) jako zásobárna vody

Ě

b) pouze jako ozdoba města A
c) k mytí lidí a zvířat

R

a) Jan Hus

B

b) Jan Žižka M
c) Jan Liška P

2. V Táboře se v historickém
centru nachází 7 kašen. Teď
stojíš u jedné z nich. K čemu
kašny dříve sloužily?

3. Vidíš tu velkou věž? To je
pozůstatek hradu Kotnov a
vedle něj Bechyňská brána.
Z druhé strany najdeš na bráně
znak města, co zobrazuje?

a) dvě věže s bránou, dvouhlavého orla, dvouocasého lva na štítu

S

b) dvě věže s bránou, dvouhlavého lva, husitský kalich na štítu

Y

c) dvě věže s bránou, dvouhlavou lišku s pytlem zázvoru

K

4. Vedle dětského hřiště najdeš
pomník spisovatele, podle kterého
je pojmenovaná i významná část
centra Tábora. Jak se spisovatel
jmenoval a jaká část města nese
jeho jméno?
a) František Křižík, náměstí F. Křižíka

O

b) Josef Tismenický, Tismenické údolí

R

c) Josef Holeček, Holečkovy sady

T

5. Husité nesou název po mistru
Janu Husovi, který byl za své kázání
kritizující církev upálen v Kostnici.
Znakem husitů se stal kalich. Víš, jaká
hesla vykřikovali, když se hnali do
boje?
a) Kalich, síla, nábor!

A

b) Kalich, víra, Tábor!

T

c) Kalich, liška, zázvor!

D

6. Městské hradby byly dříve
zesilovány dělovými baštami,
připomínající věže. Pod tzv. Velkou
baštou stojí dnes altánek. Co
zobrazuje podlaha v altánku?

a) šachovnici

Á

b) plán (půdorys) podzemních chodeb

Z

c) plán (půdorys) městského opevnění

O

7. V Pražské ulici najdeš na
domu čp. 223 zazděnou
dělovou kouli (koukej nahoru)
a u ní pamětní desku, která
připomíná dobývání města
Švédy. Kolik dělových koulí na
domě spočítáš?

a) tři

S

b) jednu

Č

c) dvě

B

8. Na Žižkově náměstí nelze
přehlédnout budovu Staré radnice,
dnes Husitského muzea. Dokážeš
zjistit jednu zajímavost, kterou se
radnice může pyšnit?

a) nad vchodem je nejstarší bysta (sochařský portrét) Jana Husa

J

b) věžní hodiny, tzv. táborský orloj, má 24 číslic a pouze jednu ručičku

R

c) lišky mají vstup zdarma

Š

TAJENKA

Infocentrum Město Tábor

Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor

Tel.: 381 486 230-4

Žižkovo náměstí - Svatošova ulice - nám. Mikuláše z Husi - výjezdem u domu s nápisem U Lípy, ulice Soukenická - Klokotská ulice - Kotnov a Bechyňská
brána - zpět Klokotskou ulicí a druhou doleva - Růžová ulice - sady a dětské hřiště - sejít do údolí mezi památníkem a dětským hřištěm - pokračovat dál
podél Tismenického potoka na Housův mlýn - z Housova mlýna dál směrem na Tržní náměstí a bránou na Velký šanc - na konci altán a po pravé straně
východ - Žižkova ulice, kolem Střelnice dál - mezi antikvariátem Bastion a policejní stanicí nahoru do Pražské ulice - Žižkovo náměstí, Stará radnice

POPIS TRASY:

