KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Věková kategorie 12– 16 let
Hra začíná 22.2 a končí 4.3.

Krok sem, krok tam, Krásnou Lípu dobře znám
➢ První část úkolů tě dovede na určitá místa v Krásné Lípě. Můžeš se na cestu vydat sám/a,
s kamarádem/kou nebo s někým z rodiny.
➢ Na těchto místech získáš čísla, která zapíšeš do okýnek.
➢ Až splníš všechny úkoly a získáš čísla, přijdeš s nimi na T-klub a vyměníš je za písmena, ze
kterých pak složíš hádanku.

Úkol č. 1
Krásný barokní kostel v Krásné Lípě stojí na návrší a vévodí celému náměstí. Spočítej kolik
schodů vede až ke dveřím kostela. Počet schodů si poznamenej.

Úkol č. 2
Tento úkol tě zavede k hlavnímu vlakovému nádraží. Zde se nachází pomníček jedné tragické
události. Napiš si datum, kdy k oné události došlo a v datu sečti všechny číslice. (př.
15.2.2021 = 1+5+2+2+0+2+1 = 13) Číslo si zapiš.

Úkol č. 3
Jedna z budov ve městě má na přední stěně vyobrazený znak města Krásná Lípa. Najdi
budovu a na ní znak, tento dům byl předchůdce městského úřadu. Vypátrej, jak se mu
říkalo…………….. Počet písmen dřívějšího názvu si napiš.

Úkol č. 4
Díky horku a absenci dešťových srážek v posledních letech se v lesích střední Evropy
přemnožil malý brouk, kterému lidově říkáme kůrovec. Jeho larvy se živým lýkem smrků.
Víš, jaký je odborný název kůrovce? Nápovědu najdeš na dveřích Domu českého Švýcarska.
Písmena v názvu sečti a zapiš.
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Úkol č. 5
V Krásné Lípě se nachází Správa Národního parku České Švýcarsko. Vypátrej, kdy byl
vyhlášen tento národní park. V datu sečti všechny číslice a napiš si výsledek.
Úkol č. 6
Ve městě se nachází několik ulic pojmenovaných podle nějaké výroby. Zjisti které, ulice to
jsou, jak se jmenují. Jejich počet si napiš. Můžeš použít mapu a internet.
Úkol č. 7
Nejvyšším orgánem samosprávy města je zastupitelstvo. Kolik členů má Zastupitelstvo města
Krásná Lípa? Můžeš mrknout na web.
Úkol č. 8
Vydej se Nemocniční ulicí až k T klubu. Po cestě z náměstí hledej budovy, ve kterých se
nachází nějaká služba (obchod nebo tech. zařízení sloužící občanům) Zapiš si jejich počet.

Nyní máš všechny úkoly! Nastal čas vyměnit čísla za písmena.
Dojdi na T-klub, otevřeno je od 9h-15h. Nezapomeň roušku a vstup
dovnitř.
Řekni heslo: Krok sem, krok tam, Krásnou Lípu dobře znám. A uvidíš, co
bude dál.
Hádanka:
Na svém místě stojím od nepaměti, jsem výsledek milionů let trvajícího procesu
zvětrávání. Jsem nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska

Já ………………………………………………., nar. …………………souhlasím/nesouhlasím,
s pořizováním a zveřejňováním ,fotografií mého dítěte …………………………………………. Za účelem
prezentace, propagace Kosky Krásná Lípa p.o.
V Krásné Lípě dne……….

Podpis zákonného zástupce…………………..
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