
Kavárna Heslo: jiný kafe

1. část tajenky: TSNMHVRZ

Stopujte Papriku!
Najděte v blízkém okolí náměstí Svobody níže vyfocená místa, kde se Paprika zdržovala, a vyfoťte se u
nich v co nejpodobnější poloze.



Až budete mít nalezená všechna místa, zavítejte i s fotkami k čekající vědmě před městským infocentrem.



Výhledy
2. část tajenky: AEINOAEA

Vydejte se na procházku po městě a cestou se rozhlížejte. Určitě si všimnete spousty zajímavých věcí,
ze kterých možná poskládáte i tajné heslo.

Co je čtvrté zastavení na stezce Údolím šumavských památek?

Y: Steinbrenerův dům

L: Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje

N: Haselburg

M: Bašty

Na východním výjezdu z náměstí je klesání

A: 17%

D: 22%

R: 27%

P: 32%

Na náměstí lze najít turistickou místní značku. Ta má barvu

K: červenou

C: modrou

Z: zelenou

O: žlutou

Kdy se vybírá schránka na vimperském náměstí?

A: v pracovní dny v 10 hodin

E: v pracovní dny ve 13 hodin

O: v pracovní dny v 16 hodin

T: v 9 hodin, mimo neděli

Kdy myslíte, podle letopočtů na štítech domů, že Vimperk postihl velký požár?

H: 1884

J: 1894

V: 1904

G: 1914

Po dlouhé procházce městem si zajděte do cukrárny U Jelena na Pivovarské ulici a požádejte o zmrzlinu
s příchutí dle tajenky.



Zámek Heslo: mrkev

3. část tajenky: JTVADRTM

Prozkoumejte blízké okolí zámku a zkuste doplnit křížovku.
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1. Počet stropních trámů v Černé bráně.

2. Tvar půdorysu Černé brány

3. U vstupu do zámeckého muzea stojí socha srpu, kladiva a . . .

4. Kaple přímo v zámku je zasvěcena svatému . . .

5. Pod zámeckou zahradou stojí Kaple . . . pomocníků.

Po vyluštění sdělte tajenku v Pizzerii Marco na menším náměstí na Pivovarské ulici.



Dopravní høi¹tì Heslo: dozor

4. část tajenky: NKOCIBUK

Zajděte se podívat na dopravní hřiště a přilehlý park. Hned na severozápadním konci základní školy
najdete starý sloup elektrického vedení. U něj je schovaná první část stanoviště. Navede vás postupně
na další 4 místa.

Ze všech dohromady složíte heslo, které předáte ve Zverimexu poblíž autobusového nádraží.



Nádra¾í Heslo: opice

5. část tajenky: EASTNOUU

Projděte se okolo obou nádraží ve Vimperku. Cestou si poznamenejte:

1. Rok postavení opěrné zdi nad silnicí u vlakového nádraží (modulo 2000).

2. Počet plechových tabulek na turistickém rozcestníku „Vimperk (ŽST)ÿ

3. Počet kolejnic na úrovni doplňovadla vody pro parní lokomotivy na vlakovém nádraží.

4. Maximální povolená rychlost pro auta při vjezdu na nádraží.

5. Počet tyčí držících stříšku u vchodu do herny u autobusového nádraží.

6. Počet oranžových kontejnerů na textil u Lidlu.

7. Počet parkovacích míst pro invalidy uvedený na dodatkové tabulce u Lidlu.

8. Počet velkých větráků na Penny marketu (všechny velké jsou na jednom místě).

. . . a nyní již určitě víte správné heslo. Sdělte ho v Kavárně ve vrchní části náměstí Svobody.


