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Nápověda pro dospělé: jestli Vaše ratolest ještě neumí číst a 

psát, ujměte se prosím vyplňování křížovky, ačkoliv odměnu 

pak dostane dítě. Odpověď na otázku vždy napište do řádku 

křížovky podle čísla stanoviště (řádky jsou přeházené).  

Nápověda pro děti: Trasou tě provází Rudolf a Karolína, 

mariánskolázeňské veverky. Sleduj jejich znak na jednotlivých 

stanovištích a poslouchej otázky, které ti čte dospělý. Tvoje 

odpovědi vyplní do křížovky, a když všechno správně vyluštíš, 

dostaneš na konci odměnu. 

Stanoviště č. 1 

Stojíš u tzv. busty (= socha hlavy a hrudníku, která má místo 

nohou podstavec) významného zakladatele Mariánských Lázní, 

který se postaral o krásné parky ve městě. Mimo jiné byl také 

starostou Mariánských Lázní. Jeho pomník najdeš na 

Městském hřbitově. Jak se jmenuje? (Jeho jméno je napsáno 

na podstavci, pokud neumíš číst, popros dospělého).   

Stanoviště č. 2 

Šachy na ulici je celostátní projekt, do kterého se Mariánské 

Lázně zapojily v roce 2016. Kterému městu byl tento šachový 

stolek věnován? Napiš jeho celý název. Doplňující otázka: víš, 

co je to „partnerské město“? Pokud ne, zeptej se rodičů nebo 

paní učitelky. (Toto stanoviště lze s malými dětmi vynechat, 

nemá vliv na vyluštění křížovky.) 

Stanoviště č. 3  

Mariánské Lázně patřily během druhé světové války do 

Protektorátu Čechy a Morava. Sloužily jako lazaret 

(=nemocnice) pro zraněné a nemocné vojáky. V květnu 1945 

město osvobodila armáda generála Pattona. Jaká to byla 

armáda? (V této zemi se nachází Socha svobody a platí se v ní 

dolary.) 

Stanoviště č. 4 

U hotelu Nové lázně je volně přístupný Lesní pramen. Na 

ozdobném pítku najdeš vytesaná zvířátka, která v lese žijí. 

Poznáš je? Zkus je spočítat. Zvířátko, které pramen hlídá, 

napiš do křížovky. 

Stanoviště č. 5 

Ambrožovy prameny mají vysoký obsah železa a nazývají se 

také „Prameny lásky“. Pojmenovány byly podle opata 

Jeronyma Ambrože (opat je šéfem mnichů v klášteře), který 

usiloval o zpřístupnění pramenů nemocným lidem. Kolik vývěrů 

vidíš? Odpověď napiš slovy do křížovky. 

Stanoviště č. 6 

Na začátku prohlídky ses seznámil/a se zakladatelem parků 

Václavem Skalníkem. Poznáš podle sochy, u které stojíš, jaké 

bylo jeho povolání? Odpověď zapiš. 

Stanoviště č. 7 

Povolání Skalníka jsi určitě vyluštil podle stromku, který sází. 

Víš, jaký je to stromek? Odpověď najdeš, když se k soše otočíš 

zády a podíváš se před sebe. Celý název napiš do křížovky. 

Stanoviště č. 8 

Právě procházíš kolem římskokatolického kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. Stavba je osmiboká a je postavena v 

novobyzantském slohu. Ve stejném slohu je postavena např. 

Westminsterská katedrála v Londýně.  Spočítej schody, které 

vedou k hlavnímu vchodu. Výsledek napiš slovy do křížovky. 

Když už jsi vystoupal/a po schodech nahoru, podívej se nad 

vstupní dveře. Uvidíš klášterní erb, který připomíná zakladatele 

premonstrátského kláštera v Teplé, Hroznatu. (Toto stanoviště 

nemá vliv na vyluštění křížovky.) 

Stanoviště č. 9 

Nyní stojíš u památných stromů, které zde stojí více než 150 

let. Naproti nim se tyčí další vzácný strom, smrk stříbrný. 

Zasadili ho dva státníci, kteří se zde sešli v roce 1904. Jeden 

byl anglický král a druhý rakousko-uherský císař. První jméno 

císaře napiš do křížovky. 

Stanoviště č. 10 

Když už stojíš u kostela, oběhni ho a spočítej, kolik má dveří. 

Nezáleží na tom, jestli vedou dovnitř kostela. Zjištěné číslo 

napiš do křížovky slovy společně se slovem, které počítáš. 

Stanoviště č. 11 

Zpívající fontána je nejznámějším místem v Mariánských 

Lázních. První a zároveň nejoblíbenější skladbou, je „Hudba 

pro fontánu“. Víš, kdo ji složil? Autorova busta (Už víš, co je 

busta.) stojí opodál a na fontánu se dívá. Jméno a příjmení 

autora napiš do křížovky. (Toto stanoviště nemá vliv na 

vyluštění křížovky.) 

 

Vyluštil/a jsi křížovku? Pokud ano, odnes výsledek do 

infocentra, kde dostaneš svoji odměnu. Cestou se stav pro 

oplatku. 

Nabídka pro školy a školky 

Naším cílem je seznámit nenásilnou formou děti, mládež i 

dospělé s městem, kde žijí, pracují, studují a hrají si. Prohlídky 

jsou určené jak místním, tak i přespolním dětem, rezidentům i 

turistům. Ideální pro školní výlety i výchovná dopoledne 

školních i předškolních zařízení.  

Prohlídku lze absolvovat samostatně kdykoliv nebo 

s průvodcem na objednávku a za poplatek. Objednávky se 

zasílají na adresu info@marianskelazne.cz. Organizační 

informace naleznete u každého typu prohlídky. 

 

S Rudolfem a Karolínou za poznáním 

školky (5-6 let / předškoláci; menší děti dle uvážení 

učitelky/rodičů) 

Prohlídka s pomocníkem pro nejmenší děti – Veverčák Rudolf 

a Veverka Karolína si pro děti přichystali několik úkolů, při 

kterých se děti seznámí s městem, jeho historií a zajímavostmi. 

Procházka je dlouhá cca. 1,5 km a zvládnou ji i malé děti. Doba 

zdolání s dětmi je cca. 1 hodina a lze ji absolvovat i s 

kočárkem. Součástí prohlídky je pracovní list pro paní učitelku 

(rodiče). Po odevzdání správně vyplněného listu Rudolfovi či 

Karolíně (buď průvodci, nebo personálu v infocentru) čeká děti 

odměna. 

Rudolfova tajná mise 

školy (1. stupeň ZŠ / 6-11 let) 

Město slaví 200 let od oficiálního prohlášení lázněmi (1818). 

Agent Rudolf má spoustu práce. Je zodpovědný za bezpečnost 

a pořádek ve městě, ale vzhledem k oslavám výročí se do 

města valí velké množství lidí a Rudolf vše sám nestihne. 

Potřebuje další zodpovědné agenty, kteří mu pomohou. Každý 

nový agent však musí projít výcvikem, aby si zasloužil agentský 

odznak. Vyřeš tajnou misi, vylušti kód a staň se Rudolfovým 

agentem. 

Pracovní list si vyzvedni v infocentru. Až vyluštíš tajenku, vrať 

se do infocentra, kde dostaneš svůj agentský odznak.  

 

mailto:info@marianskelazne.cz

