
Zdravíme všechny děti, AHOJ!  

Ať už jsi úplně nejmenší, nebo větší, nebo úplně největší a i ty, do-
spěláku, ve kterém zbyl alespoň ždibec dětské zvídavé a hravé dušič-
ky…. Právě pro vás všechny bez rozdílu věku je určena naše zábavně 
poznávací hra, prostřednictvím které odhalíte rozličná malá tajemství 
Velkých Pavlovic.

Průvodcem ti bude rozesmáté Sluníčko. Proč právě Sluníčko? Naše 
rozhledna, na kterou si během své objevitelské cesty také vystoupáš 
a rozhlédneš se do kraje zalitého životodárným jihomoravským slun-
cem, se jmenuje Slunečná. Proto Sluníčko s velkým S. 

Sluníčko ti ukáže, kudy až ke konci duhy. Tam se podle staré legendy 
nachází hrnec plný zlaťáků čekající na šťastného člověka. Jenomže 
žádná cesta k pokladu není jednoduchá. Vždy je třeba překonat řadu 
překážek. Taková cesta vyžaduje nejen hbitost, šikovnost a vytrvalost, 
ale také chytrou hlavičku, oči na stopkách a pořádného � štróna. Ne-
pochybujeme, že všeho jmenovaného máš na rozdávání! 

Naše překážky jsou v podobě rovného tuctu otázek, na které je třeba 
odpovědět. Jejich znění najdeš na tomto letáčku, který právě držíš 
v rukou, stejně jako mapku, podle které vyrazíš. Na mapce jsou zazna-
čena stanoviště, kde se bude naše všetečné Sluníčko ptát.

Stanoviště a otázka č. 7
* BAROKNÍ KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Postavíš-li se před hlavní vchod do 
kostela, budeš mít po levé ruce chod-
ník vedoucí na ulici Dlouhá. Vydej se 
po tomto chodníku a stále bedlivě 
sleduj loď kostela. Na jejím levoboku 
najdeš boční vchod a nad ním velký 
kameninový znak zakladatelů kos-
tela, reliéf hrabat z  Oppersdorfu. Na 
tomto znaku jsou vyobrazeny dva 
druhy zvířat. Zapiš je!

Stanoviště
a otázka č. 8
* RADNICE MĚSTA
VELKÉ PAVLOVICE

Dominantou velkopavlo-
vického náměstí je rad-
nice. Na první pohled tě 
určitě zaujmou ručící pra-
mínky vody poskakující po 

kaskádách zdejší kašny. Zvedni však své zraky vzhůru a hledej na 
fasádě jeden důležitý letopočet, který ti prozradí, ve kterém roce 
byly Velké Pavlovice povýšeny rozhodnutím Františka Josefa I. na 
městečko neboli městys. Tento letopočet si poznamenej.

Stanoviště a otázka č. 9
* ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdo by to byl čekal, hledat na 
zahradě školky jedno obrov-
ské, exotické zvíře jehož do-
movinou je daleká slunečná 
Afrika? Skutečně, je tu! Pořád-
ně se porozhlédni. Už jej vidíš?
A pak že to není možné! Rychle piš, 
je to… Ještě prozradíme, že nese 
jméno Bimbo.

Stanoviště a otázka č. 10
* TEREZIÁNSKÁ KONTRIBUČNÍ SÝPKA 

Tato dvoupatrová barokní sýpka sloužila
v době vlády císaře Josefa II. k ukládání 
kontribucí, tedy společných zásob obilí 
od všech poddaných pro období horších 
časů a neúrody. Tvůj úkol je jednoduchý, 
na obou bočních štítech spočítej všechna 
obdélníková okénka. 

Stanoviště a otázka č. 11
* NAUČNÁ ZAHRADA
EKOCENTRA TRKMANKA

Do naučné zahrady Ekocentra 
Trkmanka se zatoulal bača. Na po-
čest této návštěvy sem byla umístěna 
jeho dřevěná socha. Navštívil nás to-
tiž co by vzácná zahraniční delegace. 
Určitě víš, že v Čechách ani na Moravě 
bača svou domovinu nemá. Ze které-
ho sousedního státu k nám zavítal?

a) Z Německa
b) Ze Slovenska
c) Z Rakouska 

Stanoviště a otázka č. 11 - CÍL 
* TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Hurááááá a jsi v cíli! Blahopřejeme! Ještě ti ale zbývá poslední otázka. 
Trošinku se porozhlédni a poznamenej si, kolik se na velkopavlovickém 
infocentru prodává číslovaných turistických známek. Napovíme, že je 
všechny najdeš srovnané na pultu u obsluhy.

Tak jak jsi na tom? Všech dvanáct malých tajemství odhaleno?
 A co to největší třinácté? Kde je tedy ten slibovaný hrnec zlata? 

Určitě se nyní nacházíš na našem infocen-
tru, kde tvá cesta za Sluníčkem na konec 
duhy začíná i končí. Odevzdej tento letá-
ček zdejší obsluze, která všechny odpo-
vědi pečlivě zkontroluje a pokud budou 
všechny správně zodpovězeny, zlatá od-
měna tě nemine!
Délka trasy stezky – cca 7 km
(vhodné pro pěší, lze absolvovat i na kole)
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Neváhej už ani chviličku a vzhůru za pokladem! Sluníčko 
už netrpělivě čeká a připomíná – vezmi si s sebou tužku 
potřebnou k zapsání všech odpovědí. 

* Turistické informační centrum 
Velké Pavlovice

Stanoviště a otázka č. 1
* JEZÍRKO U TRKMANKY

Právě stojíš u krásného jezírka 
v  odpočinkovém parku u říčky 
Trkmanky, kde si můžeš zaskotačit 
na průlezkách či houpačkách, jen 
koupání vynechej, to je tu přís-
ně zakázáno. Až se vyřádíš zjisti 
a zapiš, ve kterém měsíci a roku 
bylo toto jezírko vybudováno. Po-
mocníkem ti bude otočný infobox
u mola.

Stanoviště a otázka č. 2 
* ROZHLEDNA SLUNEČNÁ

Víš kolik má rozhledna Slunečná 
schodů? Nevíš? Nezbývá ti tedy nic 
jiného, než si ji vyběhnout a nezapo-
menout pozorně počítat. A vše řádně 
zapsat. Přestože je rozhledna lehce 
nakloněná, nemusíš mít z  ničeho 
strach. Dodnes nespadla, snad ještě 
chvilku vydrží :-)!

Stanoviště a otázka č. 3 
* KAPLE SV. URBANA

Nyní se můžeš zadívat na Velké Pavlo-
vice od kapličky sv. Urbana. Ten zde, 
ač vyřezán ze dřeva, pozorně a neúnav-
ně hlídá naše vinohrady. Víš koho je 
sv. Urban patronem? Pomocníkem ti 
bude sousedící infotabule. 

Stanoviště a otázka č. 4
* PENZION ANDRÉ

Penzion André byl pře-
budován ze staré budovy 
Šlechtitelské stanice vi-
nařské, kde byla křížením 
dvou odrůd vyšlechtě-
na nová odrůda nesoucí 
vznešené jméno André. 
Z André se vyrábí vynikající 
červené víno. A právě An-
dré dalo jméno i tomuto penzionu. Zkus si tipnout, které dvě odrůdy 
mu daly život. Pomocníkem ti bude infotabule naproti penzionu nebo 
jeho ochotný personál. 
a) Frankovka x Svatovavřinecké = André
b) Svatovavřinecké x Veltlínské zelené = André
c) Muškát moravský x Frankovka = André

Stanoviště
a otázka č. 5
* OPILÉ SKLEPY

Děti a popíjení vína? To 
nejde dohromady! Přesto 
se ti zdá, že tyto pestroba-
revné sklípky tančí? Máš 
pravdu, jsou celé jako-

by v pohybu, jako by si trošku upily :-). Barviček je tu více než dost. 
Avšak, najdeš tu i � alovou? 

Stanoviště
a otázka č. 6
* ŠKOLNÍ BUDOVY

Hola, škola volá! A rov-
nou hned tři – I. a II. stu-
peň ZŠ a gymnázium. Na 
fasádě prvního stupně 
velkopavlovické základ-
ní školy je uveden její 
přesný název obsahující 
dokonce i jméno prvního československého prezidenta. Opiš tento 
název, napovíme, že se skládá ze čtyř slov.
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