
Questová procházka městem Velké Meziříčí a jeho okolím

Vítej poutníku na cestě,
která tě provede po městě.
Do lesa a parku zavítáš též,
našich rad se drž, ať cíl nalezneš.

Tvá cesta začíná na Náměstí u radnice. Na průčelí radnice se nachází městský znak.
Do tajenky vepiš, co je na městském znaku znázorněno.
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Z náměstí se vydej kolem lékárny U Černého orla ke křižovatce se semafory. Před 
sebou vidíš bílou kapličku. Přejdi přes přechod na druhou stranu silnice a vydej se ulicí 
Podhradí.

Prastarou uličkou procházíš,
mnoho zajímavostí zde nacházíš.
Ptáka, který má domov v cizích krajích,
můžeš v této uličce najít.
Dobře se rozhlížej po dveřích domů,
a žlutou barvu hledej k tomu. 

Do tajenky vepiš název firmy, která má ve znaku ptáka na žlutém podkladu.
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Ulička tě dovede k vysoké skále, 
na které se zjeví zámek nenadále. 

Spočítej okna v horní řadě a jejich počet vepiš do tajenky.
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Od zámku pokračuj po ulici Zámecké schody až k žlutému domku s bustou. Kdysi se 
tu narodila dívka jménem Františka (doplň příjmení do tajenky)
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Milý poutníku, už jsi téměř na konci cesty. Sejdi dolů do města a po ulici Novosady 
nebo přes náměstí se dej směrem k Ostrůvku. Přejdi přes modrý železný most, obejdi 
Ostrůvek a kolem zahrady dojdi k nenápadnému žlutému domku s obloukovitým ští-
tem a zbytky zděné ohrady na ulici Pod Strání. 
Teď už stačí vyluštit hádanku. 

TAJENKA č. 1

_ _ _ _ _ _
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TAJENKA Č. 2
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
Tomuto domu se říká (tajenka č. 1). Kdysi tu bydlíval městský kat. Tehdy mělo město 
(tajenka č. 2.) pravomoc uložit trest smrti. Popravčí místo se nacházelo na místě dosud 
zvaném „Na Spravedlnosti.“ Poslední poprava se tu konala v roce 1730. Tak drsná 
byla někdy naše historie.
 
Ty jsi zvládl celou cestu bez úhony a vyluštil tajenku. Blahopřejeme!
Vyplněný list odevzdej na informačním centru na radnici. 

Jméno: .........................................................

Kontakt: ....................................................................................................................

...................................................................................................................................
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Po břehu Oslavy budou se tvé kroky nyní ubírat,
je v ní spousta kamenů, které se nedají posbírat. 
V létě se děti v řece chladily
a malé stavby z kamenů tvořily.
Blízko těch stavbiček kolo se otáčí,
voda je rychlá a kolo roztáčí. 

Jak takovému zařízení s lopatkami, které pohání voda, říkáme (dvě slova)?
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Pokračuj podél řeky dál po cyklostezce. 

Před zraky zjeví se vysoký most,
aut po něm přejíždí každý den dost. 
Pod velkým mostem, mostek je malý.

Do tajenky vepiš, jaká je barva malého kovového mostu. 
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Pokračuj po cyklostezce tak dlouho, než nalezneš „moderní studánku“. Dívej se na le-
vou stranu cesty.

Studánky v lese nebo v háji bývaly,
dnes už jich ubývá, protože vyschnuly.
Poutník se může osvěžit u studánky nové,
kterou tu lidé postavili v době nedávné. 

Do tajenky doplň nápis ze studánky. 
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Pokračuj dál podél řeky až na rozcestí. Uvidíš lavičku pod břízami a odpadkový koš. 
Na rozcestí se dej vpravo stále po cyklostezce. Po chvíli se stezka začne stáčet vlevo. 
Po pravé straně jsou sádky, vlevo žlutá Bekova vila. Tam, kde cyklostezka uhýbá do-
prava, ty odboč doleva do kopce a vydej se do lesa. Pomáhat ti nyní budou červené 
fáborky na stromech.

Cesta stoupá mírně vzhůru,
na zemi můžeš najít kůru.
Stroje tu velké klády z lesa tahaly,
hluboké rýhy na cestě nechaly.
Les se s tebou rozloučí,
tvoje cesta tím však nekončí. 

Pokračuj po louce pořád do kopce. Po straně budeš mít zarostlou mezičku. Na vrchol-
ku kopce uvidíš červeně a bíle pruhovanou tyč. Dojdi k ní. 

Na malé cedulce nápis najdeš,
a do tajenky jeho část zapíšeš. 
Jak se tyč jmenuje, nápis napoví,
a na tvou otázku zodpoví. (dvě slova)
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Na obzoru se ti objeví velká stará lípa. Vydej se k ní. Lípa roste u kamenité cesty. Pod 
lípou je křížek. Od lípy se vydej do leva směrem po cestě do lesa. Po levé ruce uvidíš 
oplocený pozemek s vysázenými stromy. Pokračuj po cestě, která už nebude kameni-
tá, ale změní se v asfaltovou. Na asfaltu hledej šipku, která tě zavede do hustého lesa. 

Páni tu dříve jezdívali na koni
milovali myslivost a hlavně hony. 
Nejednoho jelena tu mohli ulovit 
a jeho paroží jako trofej vystavit. 
Pro ochranu poutníků i jezdců na koni
stojí tu stavba malá žlutá, dojdi k ní. 

Do tajenky napiš název stavby, ke které jsi došel. 
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Podél cesty rostou prastaré stromy,
mezi houštím můžeš vidět v dálce i domy.
Hluk z dálnice stále sílí
a ty se blížíš k cíli. 

Vyjdeš pod dálničním mostem, kde budeš muset projít krátký úsek stavbou. Vydej se 
směrem k silnici a pozorně se dívej po červeném fáborku, který tě navede, kudy se 
máš vydat. Podél drátěného plotu obejdi starý dřevěný most a vydej se do zámeckého 
parku. Projdi parkem směrem k zámku, přejdi kamenný most, který spojuje zámecký 
park se zahradou s jezírkem. Zastav se před zámeckou bránou. Do tajenky napiš páté 
písmeno jména současných majitelů zámku.
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