Jméno __________________
Příjmení _________________

Herní karta

Procházka k Žilovu (~ 1,5 km) – start OÚ
1. Jaké č. p. má obecní úřad v Tatiné? ___________
2. Ve výloze Muzea elektrotechniky je uprostřed úrazový plakát.
Jaké má číslo? _____________
3. Naproti OÚ je socha sv. Floriána, který je patronem např. hasičů. Jaký letopočet
má napsaný na podstavci? ______________________
4. Vedle sv. Floriána je brána do statku č. p. 2, na které je umístěna socha
ženy
muže
lva
5. Kaplička byla postavena roku 1823. Kolika boká je? __________
Komu je tato kaplička zasvěcená?
Sv. Cecilii
Sv. Hubertovi
Sv. Floriánovi
Sv. Janu Nepomuckému
Sv. Barboře
6. Brána v č. p. 5 má 2 sochy a uprostřed reliéf, co je na něm? ________________
7. Co je napsáno na bráně v č. p. 6? _____________________________
8. Na křižovatce se nachází silniční ukazatel směru. Pod nimi je žlutá značka
cyklostezky. Jaké číslo cyklostezky prochází Tatinou? ________________
9. Kolik ocelových schůdků vede do dveří trafostanice? ________________
10. Jaké č. p. má poslední dům v Tatiné směrem na Žilov? _______________
11. Kolik patníků po obou stranách je od cedule Tatiná k můstku? ___________
12. Jaký je součet sloupků na obou zábradlích můstku? _____________
13. Jaký strom je po pravé straně u můstku ve směru do Žilova? ______________
Procházka do Stýskal (~ 2 km) – start pomník
1. Kolik obětí je uvedeno na pamětní desce pomníku padlých? ______________
2. Kousek od pomníku je černý kámen, co je na něm napsané? _______________
3. Dle vyvěšeného jízdního řádu autobusů najděte odpovědi na tyto úkoly:
V kolik hodin v sobotu odjíždí první autobus z Tatiné do Plzně?_____________
Ve středu ráno nastoupím do autobusu v zastávce Třemošná ves, v kolik hodin
budu v Tatiné? _______________
Dostanu se autobusem v sobotu ráno z Kunějovic do Tatiné? ___________
4. Jaký letopočet je uvedený na štítu požární zbrojnice? _________________
5. Vedle požární zbrojnice je ocelový stožár. K čemu slouží?
vysílač pro spojení SDH Tatiná s požární stanicí na Košutce
sušení hadic
vysílač pro mobilní telefony
jímač blesků
6. Jaká zvířata jsou chována v areálu farmy Tatiné? ________________________
7. Na kopci u Stýskal je lavička, od které je krásný výhled. V dáli můžete vidět:
Ještěd a Sněžku
Kleť a Temelín
Prahu a Brno
Alpy a Tatry
8. Po jakém ptáku je pojmenovaný vysílač u Plzně, který je vidět? _____________
9. Jaké číslo je napsáno na sloupu elektrického vedení vlevo před Stýskaly? _____
10. Na křižovatce ve Stýskalých je cedule ve tvaru ruky. Kolik metrů je na ni
napsáno? ______________

Procházka k Trnové (~ 2 km) – start KD
1. Jaký rok je na štítě kulturního domu? ___________
2. Na plotě u domu č. p. 41 je cedule, co je na ni napsáno? __________________
3. Poslední objekt směrem na Tlucnou byla škola. Jaký nápis byl nad vchodem?
Lenin: Učit se, učit se, učit se.
Dítě, uč se moudrým býti.
Škola hrou.
Alea iacta est.
Non scholae, sed vitae discimus.
4. Za odbočkou k vysílači je umístěna výstražná dopravní značka upozorňující na
dvojitou zatáčku, pod ní je dodatková tabulka. Kolik km je na ni uvedeno? ____
5. Cestou k vysílači je v dálce vidět:
Karlštejn a Hluboká
Radyně a Krkavec
Rotunda ve Starém Plzenci
6. Který mobilní operátor vlastní tento vysílač? ___________________________
U vysílače je hnědá poštovní schránka, co je na ni napsáno? _______________
____________ Jaké je u vysílače nebezpečné záření? _____________________
7. Když půjdete od vysílače pořád rovně směrem k Trnové, naleznete v křoví
křížek. Kolik šroubů zpevňuje křížek? __________
Procházka k Nekmíři (~ 2 km) – start rybník
1. Kolik betonových sloupků spojených tyčí je okolo rybníka? ________________
2. Dům s č. p. 21 má na bráně sochy, jaké? _______________________________
3. Před domy č. p. 42 a 74 jsou umístěny kontejnery. Za kontejnery je betonový
sloup, který má zezadu štítek. Co je na něm napsáno? (stačí opsat první řádek)
_______________________________________________________________
4. Jaké č. p. má poslední dům po pravé straně směrem na Nekmíř? ____________
5. Za posledním domem směrem na Nekmíř jsou po pravé straně kontejnery.
Za nimi stojí u pole strom, jaký? _____________________________________
6. Kde byla vyrobena výstražná dopravní značka upozorňující na dvojitou
zatáčku? ________________________________________________________
7. Kolik je na hřišti fotbalových branek? ___________________
8. Kousek od Tatiné leží bývalý lom (směr Nekmíř, první odbočka vpravo do lesa).
Co se v lomu těžilo? ________________________
Uprostřed lomu je ohniště, kolik hřebíků je na stromu nejblíže ohništi? _______
Bonus – ☺☺ cestu si najděte sami ☺☺
1. Jaký rok je uvedený na ceduli v Tatinské slatině? _______________
2. Jaká je nadmořská výška na rozcestí Doubrava? ___________________
Na rozcestí jsou dřevěné šipky, kolik z nich má červenou špičku? ___________
Kousek od rozcestí (směr Nekmíř) je odpočinkové místo, kde je přístřešek
s lavičkami a jezírkem. Jaký je nápis na ceduli u přístřešku? ________________
3. Proč si myslíte, že se Tatiné říká Turecko? _____________________________
_______________________________________________________________
Každý účastník musí mít svoji herní kartu. Herní kartu si můžete stáhnout na www.tatina.cz.
Vyplněnou herní kartu přineste do knihovny v pondělí 3., 17. a 31.5.2021, 17–18 hod.
Po odevzdání formuláře dostane každý malou odměnu, za podmínky, že účastník prošel min.
jednu procházku. Více informací o soutěži naleznete na nástěnce ČSŽ nebo na webu obce.

