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			AHOJ KAMARÁDI,
jmenuji se Kostička Cukrová a ráda bych
vám ukázala své Dačice. Tady jsem se totiž
v roce 1843 narodila, a představ si, že jsem
byla úplně první kostka cukru na světě.
Však mi tu také postavili pomník,
ke kterému vás během naší procházky zavedu.
Připravila jsem si pro vás několik úkolů
a hádanek. Věřím, že je všechny hravě zvládnete
a že se vám u nás v Dačicích bude líbit!

1.

INFOCENTRUM

Naši procházku začneme na turistickém infocentru. Dozvíš se
tam, co zajímavého v Dačicích a okolí máme, kde se dá koupat
nebo kde tu máme hřiště. Můžeš si tam koupit i nějaký suvenýr
na památku.
Jestlipak víš, jaké písmeno mají
turistická a informační centra
ve znaku a jakou má barvu?
Nakresli znak sem:

2.

RENESANČNÍ VĚŽ
Z infocentra se spolu vydáme
k vysoké věži, která je cestou
do Dačic vidět už z dálky.
Je to věž kostela svatého
Vavřince a v létě slouží jako
rozhledna. Když vyjdeš až
nahoru, budeš mít celé město
jako na dlani. Nezapomeň při
tom spočítat schody!

Kolik bylo schodů?

3.

POMNÍK KOSTKY CUKRU

Naproti věži přes silnici stojí můj
pomník. Ano, opravdu je to pomník
kostky cukru, který všem připomíná,
že mě v roce 1843 tady v Dačicích
vynalezl pan Jakub Kryštof Rad.
Je to nejfotografovanější místo
ve městě. Vyfotíš se tu taky?
Klidně můžeš šlapat po trávníku
a podívat se na kamenné desky,
kde o mně píšou anglicky, španělsky,
japonsky, hebrejsky, řecky…

Dobře si pomník
prohlédni a nakresli si ho sem:

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

4.

Kousek od pomníku je druhé dačické
náměstí. Jmenuje se Havlíčkovo
a stojí tu hezký zelenomodrý zámek.
Kromě toho tu uvidíš i velký kamenný
Mariánský sloup, kterému se
také často říká morový.
Než budeš pokračovat v procházce,
odpočiň si chvilku na lavičce vedle
kašny. Rozhlédni se a uvidíš kousek od
sebe dřevěnou sochu, která připomíná
věc vyráběnou mnohem dřív, než
vymysleli mě, kostku cukru.
Můžeš se v ní dokonce i vyfotit.
Její název najdeš ukrytý v tajence.
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ZÁMEK

A teď hurá na zámek! Stojí tu už
víc jak 420 let a dříve tu bydleli
velcí páni, kterým patřily celé
Dačice. Zámek se často přestavoval a upravoval. Prohlídková
trasa tě provede krásnými sály
a kromě pracoven, salónů
a knihoven tam uvidíš i dětský
pokojík, koupelnu zámeckých pánů a pokoj, kde bydlel komorník.
Trochu tě ta prohlídka unavila a máš chuť na něco dobrého?
V zámecké kavárně si určitě pochutnáš na zmrzlině a tvoji
rodiče na dobrém kafíčku.
Zámek si můžeš vymalovat.

6.

MUZEUM

Na zámku je také muzeum. Uvidíš tam spoustu zajímavých věcí
a dozvíš se víc o historii města. Potěší mě každý, kdo navštíví
výstavu věnovanou vynálezu kostky cukru.

Do fotografie se vloudilo 7 předmětů,
které do sbírky muzea nepatří.
Objevíš, které to jsou?

7.

PARK

Za zámkem je krásný park. Pojď se projít! Procházka tě
zavede kolem vzácných stromů a keřů k zámeckému rybníku
a netrvá víc jak půl hodiny. Při troše štěstí uvidíš i veverku.
Ráda se tu prohání a skáče ze stromu na strom.

A máme tu ještě jednu zajímavou věc. Víš, co je to
broukoviště? Je to skupina starých kmenů a špalků,
ve které bydlí spousta nejrůznějších brouků a broučků.
Stačí se chvilku zastavit a pozorovat.
Obtáhni skoky veverky a spočítej, na kolik stromů veverka
skočila, než získala vytoužený oříšek.

TADY SE ROZLOUČÍME
Napiš nebo nakresli, co se ti v Dačicích nejvíc líbilo.

Naše malá procházka končí. Děkuji ti za milou společnost
a na oplátku jsem ti ještě na vedlejší stránce vyznačila
do mapy, kde jsou v Dačicích hřiště a kam se vydat
na zmrzlinu. A jestli je ti horko, doporučuju navštívit
naše koupaliště, kde na tebe čekají skluzavky a tobogány.
Když to na koupání nebude, určitě se tobě i tvým rodičům
bude líbit procházka kolem kaskády rybníků třeba až do
Kostelního Vydří. Jet tudy můžeš i na kole. Není tu provoz,
cesta není nároční a určitě ji hravě zvládneš.
Mějte se hezky a na shledanou zase někdy v Dačicích!
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Vážení návštěvníci, milé děti, připravili jsme pro vás další tipy na procházku městem,
na pěší výlety Českou Kanadou a krásnou oblastí Podyjí, doporučíme vám cyklotrasy
česko-moravsko-rakouským příhraničím, poradíme, kam se vydat s dětmi, kde si
zasportovat, kam se zajet vykoupat a máme přehled o všech akcích ve městě a okolí.
Těšíme se na vaši návštěvu. Vaše INFOCENTRUM DAČICE.
Palackého nám. 1, PSČ 380 13 Dačice, tel. 384 401 265, info@dacice.cz, www.dacice.cz

