




Praktické informace:
Délka trasy:
7 km

Obtížnost: 
Lehká trasa vedoucí většinou po kvalitní cestě. 
Výlet je možné jet s kočárkem, na odrážedle nebo na kole a líbit se bude i pejskům (do památek ale nesmí). 

Vzdálenost od Prahy a jak se tam dostat: 
140 km ujedete autem přibližně za hodinu a půl. Pojedete směr Hradec Králové – Česká Skalice – Ratibořice.

Parkování: Parkoviště u Ratibořického zámku – za celý den zaplatíte 40 Kč.

Možnost občerstvení: 
Rudrův mlýn – vynikající koláčky, placky a jiné speciality, posezení pod lipami, skvělá pohostinnost.

Ratibořický zámek a další památkové stavby v údolí:
Otevírací doba:
6. 6 – 30. 6. 
út – ne 10.00 – 16.00 
1. 7. – 31. 8. 
po – ne 9.00 – 17.00  
1. 9. – 11. 10. 
út – ne 10.00 – 15.00 

Vstupné zámek – základní okruh: 
Dospělí: 150 Kč
Studenti do 18 let: 110 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let): 400 Kč 

Více informací a jednotlivé okruhy zde: 
https://www.zamek-ratiborice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba

Staré bělidlo (dům babičky Boženy Němcové):
– vstup zdarma

Otevírací doba:
duben: 10–15.00 (víkendy a svátky, ve všední dny pouze na objednání)
květen: 10–16.00 (úterý–neděle)
červen: 10–17.00 (úterý až neděle)
červenec a srpen: 9–17.00 (pondělí až neděle)
září a říjen: 10–15.00 (víkendy a svátky, ve všední dny pouze na objednání)

WC: Ratibořický zámek, Panská hospoda, Rudrův mlýn

Babiččiným údolím do dětství 
Boženy Němcové
 



Trasu testovali
Lucie Nachtigallová, Daniela (7 let), Viktorie (12 let) a Erik (5 let)
Danka: „Líbily se mi staré domečky i zámek, jen u rozhledny byla mlha, tak jsme nic neviděli.“
Viki: „Šli jsme se podívat ke splavu, kde bláznivá Viktorka zabila své dítě – nevím, jestli jsem ráda, že se 
jmenuju stejně jako ona!“

Legenda pro rodiče a popis trasy:
Milí cestovatelé, 
o výletu do Babiččina údolí žádné podrobnosti psát nemusíme. Snad každý četl známou knihu nebo viděl 
film nebo seriál o Boženě Němcové, takže je jasné, že nás čeká návštěva Ratibořického zámku, mlýna 
i Viktorčina splavu. My vás ale protáhneme i na jeden opuštěný hrádek a k rozhledně. � Trasa je určena 
dětem od 5 let. Pokud si pomůžete kolem nebo odrážedlem, tím lépe. � Otázky jsou spíše pro školáky. 
Čeká vás luštění tajenky, doplňkové úkoly a dozvíte se více než z učebnic dějepisu a češtiny. I kdyby byly 
historické budovy zavřené, nic se neděje – údolí je krásné v jakékoliv roční době. 

Dopis dětem:
Ahoj kluci a holky,
dnešní výlet s tajenkou povede Babiččiným údolím. Možná jste už četli knihu Babička Boženy Němcové 
nebo alespoň viděli film s Libuškou Šafránkovou v hlavní roli. Půjdeme po stopách postav z této knížky. 
Uvidíte, kde žila paní kněžna, babička s Barunkou a dalšími vnoučaty, kde se scházeli lidé na přástkách, 
kde tančila a zpívala Viktorka…

Všechna místa si zachovala původní podobu ze „starých časů“. Povíme si také něco o Boženě Němcové, 
protože je považována za největší českou spisovatelku. Stejně jako u našich ostatních výletů jste také 
k dnešnímu dostali originální mapu s vyznačenou trasou. Pokud půjdete správnou cestou, budete se 
pozorně rozhlížet, číst texty a poslouchat, co říkají rodiče, jistě splníte všechny úkoly. Umíte-li už psát, 
doplňte podle uhodnutých slov tajenku a pečlivě ji uschovejte. Pokud nám napíšete její řešení na 
soutez@sportisimo.cz na konci každého měsíce vylosujeme jednoho z vás a ten od nás dostane 
sportovní dárek. Zároveň můžete získat také dárek, pokud se vyfotíte na námi určených místech 
pointview – v mapě jsou označeny foťáčky – a fotku nasdílíte na Instagramu pod #sportisimovylety. 
Na výlet můžete jít až do konce dubna 2022, a tak dlouho také běží obě soutěže.

Toto jsou dnešní hádanky:
Procházku Babiččiným údolím po stopách stejnojmenné knížky zahájíme prohlídkou Ratibořického 
zámku nebo alespoň jeho venkovní obhlídkou. Zaparkujete totiž přímo u něj.

Kdo ho první uvidí? Je menší než ostatní zámky, že? 
Kolik má oken v posledním patře? A kdo ho asi obýval? 
A kdo se před ním vyfotí a fotku nasdílí na Instagramu pod #sportisimovylety?

Ratibořický zámek je známý zejména díky dílu Babička. Žila zde slavná Kateřina Zaháňská – kněžna 
z Babičky. Původně šlo o jednopatrový barokní zámek s kaplí ve stylu malých italských letohrádků a 
letních sídel. V roce 1708 jej v sousedství tvrze ze 14. století nechal postavit majitel náchodského panství 
Vavřinec Piccolomini. V 18. století vyrostla přístavba – jednopatrové křídlo pro hosty a služebnictvo. 
Další rozsáhlé přestavby provedla právě Kateřina Zaháňská, která zámek Ratibořice a panství Náchod 
zdědila po otci vévodovi Petru Kurónském.



Právě za jejího držení se malé ratibořické sídlo stalo místem, kde si podávala ruku celá Evropa. Kněžna tu 
hostila světové osobnosti a tehdejší elitu společnosti – například rakouského kancléře Metternicha nebo 
ruského cara Alexandra I. V roce 1813 byly stěny ratibořického zámku němými svědky tajné schůzky 
jednání protinapoleonské koalice Pruska, Ruska a Rakouska. 

Kněžna zámek přebudovala v moderně vyhlížející mondénní empírové sídlo. Před ním nechala postavit 
exotický skleník a založila nádherný anglický park. Přechází ve volnou přírodu s lučními stromy, lesy, 
stezkami, pěšinami, alejemi a mosty přes řeku Úpu. Komplex tvoří malebný celek. 

Roku 1840 koupil panství Náchod včetně Ratibořic Karel Octavio z Lippe, avšak již v roce 1842 ho prodal 
rodu Schaumburg-Lippe. Tento šlechtický rod spravoval zámek až do roku 1945, kdy sídlo přešlo do 
rukou státu. Za Schaumburgů získal zámek lehký půvab doznívajícího klasicismu.  

Na jednom krásném cizokrajném stromě (kdo pozná platan?) najdeme červenou turistickou značku 
a následujeme ji. Když jsme tudy šli my, přes cestu nám přeběhla rezavá lištička, což nám vnuklo otázku:

                1. Jak se jmenoval chlapeček, kterého ve známé pohádce unesla 
                   do svého doupěte liška?

Vidíte obří strom s cizopasníkem v koruně nalevo? Od zámku vede cesta posypaná bílým štěrkem kolem 
jezírka k zámeckému skleníku. Právě zde stávalo původní bělidlo, kde v letech 1825–1829 žila rodina 
panského kočí Pankla s babičkou Marií Magdalenou Novotnou. Spisovatelka však děj umístila na Staré 
bělidlo u splavu na řece Úpě, kde po smrti syna v roce 1844 s dětmi trávila prázdniny.

Míjíme altán, pak skleník a krásná alej stoletých velikánů nás vede k dalšímu známému místu. 
Všimněte si dvou obřích červených turistických značek na cihlové zdi. Asi jsou tu pro ty, co špatně vidí.
Zastavme se u sousoší. I zde se můžete vyfotit. Jeho autorem je známý akademický sochař Otto Gutfreu-
nd a pochází z roku 1922 (nebo 1923). Inspirací umělci údajně byly renesanční náhrobky lobkovických dětí 
v interiéru chrámu sv. Máří Magdalény v Sobotce. Sousoší zobrazuje Babičku s dětmi (samozřejmě nechy-
bí pejsci) při návratu z návštěvy ve mlýně. Děti – tedy Barunka, Adélka, Jeník a Vilém – hledají na obloze 
své hvězdy, protože jim babička prozradila, že každý člověk má na nebi svou hvězdičku. 
Jak se vám líbí? Víte, jak se jmenovali pejsci? Vzpomenou si rodiče? Sultán a Tyrl. Víte, že babičce v té době 
bylo pouhých 55 let? Vypadala na 90, že? 

Najděte na soše nápis a…

                2. Opište druhé slovo.

Pokračujeme doprava k Rudrovu, Ludrovu nebo též Panskému mlýnu. 
Největší část jednopatrové kamenné stavby tvoří mlýnice, která zabírá přízemí a horní patro. V patře je 
byt mlynáře a šalanda, kde sedávali mleči. V roce 1773 mlýn vyženil děd Mančinky, postavy z Babičky. 
Mančinka byla v reálném životě starší kamarádkou malé Barunky Panklové. Dědečkem Mančinky byl 
Antonín Ludr. Jeho syn je rovněž ztvárněn v Babičce jako dobromyslný pan otec. V roce 1842 prodali 
Ludrovi mlýn náchodskému panství. V dalších letech byla ke mlýnu přistavena empírová budova, která 
později sloužila jako mandl. 



 

V roce 1950 byl mlýn zdařile rekonstruován, aby odpovídal původnímu stavu a vyprávění Boženy Němco-
vé. Vidíte mlýnská kola? A stovky hrnečků na plotě? Který se vám líbí nejvíc?

Před mlýnem stojí v aleji barokní socha Panny Marie, kterou sem nechal instalovat mlynář Antonín Luder 
s manželkou. Uvnitř je expozice – tradiční mlynářovo obydlí v období 19. století. Prohlédneme si lidový 
nábytek a předměty denní potřeby. V expozici jsou i postavičky veselých vodníků. 

Šlapeme údolím dále po červené turistické značce. Napravo v trávě pod velkým dubem je kamenný křížek 
s letopočtem. Byl už v této době někdo z vás na světě?

             3. Sečtěte druhou a čtvrtou číslici a výsledek zapište.

Kolem vrbové aleje (v životě jsme neviděli tak dlouhou) se dostáváme až ke Starému bělidlu. Je to roman-
tická roubená chaloupka s tradiční šindelovou střechou. V roce 1797 ji postavil mlynář Antonín Ludr. 
K chalupě patří ještě další stavení o dvou místnostech. I zde se můžete vyfotit.

Právě na Staré bělidlo umístila Božena Němcová hlavní děj knihy Babička. Proto bylo po roce 1945 dopl-
něno o lidový nábytek a zařízení dle jejího literárního vyprávění. Další úpravy byly provedeny při natáčení 
filmu Babička režiséra Moskalyka. Na Starém bělidle však Panklovi ve skutečnosti nikdy nebydleli. Jak už 
jsme si ale říkali, Němcová tu v roce 1844 prožila se svými ratolestmi krásné prázdniny. Snad proto své 
vzpomínky na dětství později „přestěhovala“ právě sem, do chaloupky v blízkosti splavu. Každoročně ji 
navštěvují tisíce čtenářů Babičky… 

Nalevo jsou vidět úly, ke kterým babička často chodila za svými včelkami. 

             4. Jak se jmenuje samec od včely?

Jsou nápadně větší než dělnice, mají velké oči a postrádají žihadlo. Proto nemohou bodat. Ve včelstvech 
se trubci nacházejí pouze v letních měsících, a to v počtu 300 až 600 kusů. Jejich úkolem je oplodnit včelí 
matku. Trubci žijí asi šest týdnů. Nebo jen do chvíle, kdy se spáří… Od července začnou dělnice z včelstev 
trubce vyhazovat, odmítají je krmit a zabraňují jim v přístupu k zásobám medu. Ti, kteří už to nemají za 
sebou, proto hynou hladem a zimou. Trochu kruté, že?

Kolik včelínů vidíte? Mají hezké čepičky… 

Původní bělidlo stálo u starého zámeckého skleníku (to už jsme si říkali). Strženo bylo již v roce 1820. 
Právě v něm Panklovi žili. Později se přestěhovali do sklepního bytu o dvou místnostech pod ratejnou 
v areálu panského dvora. V novém obydlí už s nimi babička nežila. Neshodla se s dcerou Terezkou. 

Krátce žila s mladší dcerou Johankou v ratibořickém dvoře, později v Dobrušce a nakonec ve Vídni, kam 
s Johankou odešla a kde také v roce 1841 zemřela. Skutečnost je tedy trochu jiná než knížka.

Na Starém bělidle si prohlédnete expozici s lidovým nábytkem a předměty denní potřeby ze spisovatelči-
na vyprávění. Jen kousek odsud je na Úpě starý dřevěný Viktorčin splav. Není pochopitelně původní. 
Poprvé byl předělán při stavbě rozsáhlého zavodňovacího systému pro ratibořické louky v první polovině 
19. století. Podruhé v letech 1874 a 1875. K dalším úpravám došlo při regulaci Úpy ve 20. století. 

 



 Když režisér Moskalyk natáčel scény s Viktorkou pro film Babička, musel splav obložit dřevěnou kulatinou 
nařezanou z velkých stromů, aby alespoň trochu připomínal splav z doby dětství Boženy Němcové. Právě 
zde šílená Viktorka hodila své děťátko do vody, a pak mu sem chodila zpívat ukolébavky. Brrrr… Porod 
zkrátka není legrace ani pro psychiku. A psychiatrie byla tehdy ještě v plenkách. 

Vidíte záchranný kruh? Tak žádné koupání! Je to tady nebezpečné!
Pokračujeme po značce až k Bílému mostu. Je u něj pomníček a na stromě svatý obrázek. Co na něm 
vidíte?

Překročíme Bílý most, držíme se nově ŽLUTÉ značky a hledáme v louce zelenou informační tabuli o Údolí 
Úpy. Najděte fotku ledňáčka a napište…

               5. Jak se jmenuje dalším jménem?

Nyní budeme po žluté značce chvilku stoupat. Takže je čas říct si něco ke slavné knížce. 
Vypráví o prosté, ale velmi moudré a laskavé venkovské ženě, které si okolí pro její zkušenosti náramně 
vážilo. Děj se rozvíjí od babiččina příchodu na Staré bělidlo, kam přijela za vnuky dožít. Což se, jak už víme, 
v reálu nepodařilo. V knize ano. 
Vyprávění zachycuje každodenní události v rodině panského kočího Pankla a okolí až do chvíle babiččiny 
smrti. Autorka spojuje příběh s barvitým líčením lidových zvyků a obyčejů v průběhu roku a popisem krás 
okolní krajiny. Dílo je jedinečným obrazem života českého venkova v 1. polovině 19. století. 

Božena Němcová psala Babičku po smrti syna Hynka, kdy se navíc potýkala s nemocemi, chudobou 
a policejním sledováním. Začala ji psát v pražské Ječné ulici koncem roku 1853 a dokončila v létě roku 
1854 ve Vyšehradské. Babička byla publikována v létě roku 1855 ve čtyřech sešitech. Jak šel čas, stala se 
jednou z nejúspěšnějších českých knih. Dosáhla více než tří stovek českých vydání a byla přeložena do 
více než dvaceti cizích jazyků.

A teď pozor, pozor! Těsně před vrcholem kopce žlutá značka odbočuje doleva. Jdeme po ní. Zároveň se 
napojujeme na Naučnou stezku Jakuba Míly. Kdo Babičku četl, ví, že jde o jednu z postav slavné knihy. 
Předlohou literární postavy byl člověkem téměř shodného jména – Jakub Míl –, kterého Božena Němcová 
osobně znala. V roce 1838 převzal Jakub rodinný majetek na Žernově a později se dle rodinné tradice stal 
rýzmburským lesním hajným. Příběh Míly a Kristly však skutečnosti neodpovídá, je smyšlený.
Naučná stezka nás vede lesem vysoko nad řekou až k altánu hradu. Než do něj vejdete, podívejte se 
doprava. Pokračuje tam modrá značka, tak ať ji potom nehledáte.  Na skalním ostrohu nad řekou Úpou 
byl ve 14. století postaven hrad, jehož úkolem bylo chránit stezku z Čech do Slezska a Polska. V držení 
hradu se vystřídalo mnoho pánů a rodů – například páni z Dubé nebo Bedřich Kounic a naposledy rod 
Smiřických. V 17. století stavbu srovnala se zemí císařská vojska a také Švédové. Když se stavěl Ratibořický 
zámek, část stavebního materiálu byla přivezena z chátrajícího Rýzmburku. Dnes jsou zbytky základů 
hradu zarostlé stromy.
 
V roce 1798 na skalním ostrohu vyrostl Rýzmburský altán. Nechal ho postavit vévoda Petr Kurónský, otec 
Kateřiny Zaháňské. Uprostřed altánu byl umístěn tlustý jedlový špalek, který připomínal pověst o silném 
Ctiborovi. V roce 1962 byla v Rýzmburském altánu zřízena Pamětní síň bájí a pověstí Boženy Němcové, 
která se však nezachovala. Rýzmburský altán prošel v minulých letech náročnou rekonstrukcí. Prohlédně-
te si mapu a…



                6. Opište první slovo nápisu.

Nyní se podívejte vpravo dolů. Co vidíte? Žernov! Tam právě jdeme. Značení je však nepřehledné, 
żtakže se vrátíme před altán a po modré zamíříme k pastvinám. Je-li v cestě drát, na chvilku ho odhákne-
me. Mineme kravky a asfaltka nás odvede na rozcestí. Ani zde není příliš jasné, kam máme jít. Takže cestu 
přejdeme a pustíme se rovně za nosem vzhůru. Oranžový dům máte po levé ruce… 
Uf, snad jste to zvládli. Majitel pastvin to tady dost oplotil, takže se po původní cestě jít nedá. 
Ani ne za 10 minut se na obzoru nad hřištěm vyloupne vysoká věž. Kdo u ní bude první? 

Novou turistickou atrakcí v blízkosti Babiččina údolí je rozhledna Žernov. Slavnostní otevření proběhlo 
30. listopadu 2014. Tato dřevěná rozhledna s výškou přes 18 metrů umožňuje ničím nerušený výhled na 
Babiččino údolí, Krkonoše, Červenou horu, Jestřebí hory, Stolové hory v Polsku, Dobrošov, Orlické hory 
a za dobré viditelnosti i Kunětickou horu.

Za nás byla mlha, že by se dala krájet. Možná máte větší štěstí a pošlete nám fotky. A určitě se zde také 
vyfoťte.

Modrá značka nás vede na náves a k asi nejmenší hasičské zbrojnici na světě. 
Koho už bolí nohy? Nebojte, už to bude jenom z kopce. Jen musíme najít další turistickou značku, a to 
žlutou. Takže hledáme…

Kdo ji má? Tak hurá z kopce… Kdo vidí hasičskou nádrž? A přes cestu červenou pumpu? A pod ní hezký 
domeček, který je ovšem celý prosklený, takže je mu vidět až do „polévky“? 
Komu by to nevadilo a přestěhoval by se sem? 

Čeká nás nepříjemných 200 metrů po silnici. Co to znamená? Držet se pěkně vlevo a kráčet svižně, ať to 
máme za sebou. Žlutá stezka nás potom vede doleva, sešupajdíme lesíkem dolů a jsme u dřevěného 
mostu. Že stále čekáte na poslední hádanku? Tady je.

                7. Jak se v knize jmenovala sestra Barunky?

Co na vás kouká z tajenky? To se dalo čekat, že? 
Přeběhneme most – pozor, za mokra to klouže – a zamíříme zpátky k Rudrovu mlýnu. Zde pro změnu 
najdeme zelenou značku a chvilku po ní půjdeme, než nás pěšinka asi po 300 metrech odvede přímo k 
zámku. A k tomu si povíme posledních pár vět.

Od narození Boženy Němcové uplynulo již 200 let. Prameny tvrdí, že přišla na svět 4. února 1820. Jenže… 
Možná jsme slavné kulatiny zmeškali o dva roky. Nebo také o čtyři. Kdy se spisovatelka doopravdy narodi-
la, totiž nikdo přesně neví. Stejně tak není zcela jisté, kdo byli její praví rodiče.

Čí dcerou je ve skutečnosti Barbora Panklová? Původ této spisovatelky, jedné z výrazných autorek české 
obrozenecké éry a zakladatelky novodobé české prózy, je zahalen tajemstvím (podle některých odborníků 
je nemanželskou dcerou kněžny Kateřiny Zaháňské nebo její sestry Dorothey). Dle oficiálních pramenů se 
Němcová narodila jako Barbora Novotná (později Barbora Panklová) ve Vídni a vyrůstala v rodině Panklo-
vých v Ratibořicích u České Skalice. 



Výrazně ji ovlivnila výchova babičky Magdalény Novotné, tedy naší Babičky. Jako sedmnáctiletá byla 
provdána za finančního úředníka Josefa Němce, který byl často služebně překládán. Se čtyřmi dětmi s ním 
pobývala v Josefově, v Litomyšli, v Polné, Domažlicích, v Uherských Ďarmotech a v Praze. Manželství 
Josefa a Boženy příliš šťastné nebylo. Proč? Prý kvůli hrubé a panovačné povaze J. Němce. Božena se díky 
osobnímu půvabu, přirozenému talentu a angažovanosti stýkala s mnoha představiteli české kultury a 
představiteli vlastenecké inteligence, do jejichž společnosti pronikla během svého pobytu v Praze v letech 
1842–1845. Tato léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzdělanostního vývoje. Na Chodsku (1845-
–1848) Němcová přišla do styku s lidovým světem a tradicemi. Venkovský lid si ji velmi oblíbil. Když byl 
manžel po obvinění ze spiknutí přeložen do Uher, odstěhovala se s dětmi do Prahy, kde opět navázala 
styky s vlasteneckými spisovateli. Tímto krokem sice vyřešila nesoulad v manželství, ale žila v bídě. Manže-
la nicméně několikrát v Uhrách navštívila. 

V roce 1853 zemřel její nejstarší syn Hynek. Tato událost měla velký vliv na její chatrné zdraví. V roce 1861 
se Němcová definitivně rozešla s manželem a odcestovala do Litomyšle redigovat své spisy. Manžel ji však 
odvezl zpátky do Prahy. Vánoce strávila s dětmi a o necelý měsíc později zemřela. Je pochována v Praze 
na Vyšehradě.

Němcová přispívala do řady časopisů básněmi, povídkami, cestopisnými črtami, pohádkami a hádankami. 
Lidová vyprávění ji inspirovala k sedmi svazkům Národních báchorek a pověstí a deseti svazkům Sloven-
ských pohádek a pověstí, které jsou působivou beletrizací pohádkových námětů. Božena Němcová je také 
autorkou cestopisných a národopisných črtů (Obrázky z okolí Domažlického), realistických povídek
 z venkovského prostředí (Divá Bára, Pohorská vesnice, Karla, Pan učitel, V zámku a v podzámčí, Baruška, 
Chudí lidé, Chyže pod horami) a vrcholné románové kronikářské povídky Babička.

Pokud už jste došli k zámku a k autu, gratulujeme. Doufáme, že se vám výlet líbil. Třeba se zase někde 
sejdeme. Šťastnou cestu domů!

TIP na závěr:
Při zpáteční cestě se můžete stavit v České Skalici ve staré škole, kam chodila i Barunka, v kostele, kde se 
v 17 letech vdávala, nebo v Muzeu B. Němcové v bývalém hostinci, kde byla královnou jiřinkových 
slavností. V Barunčině škole se nachází světnička pana učitele a ukázková školní třída z 19. století, která 
je vybavena dobovými školními lavicemi a pomůckami včetně kopie pověstné zlaté knihy, do které 
každoročně pan učitel zapisoval nejlepší žáky.Původní školní třída, do které chodila Barunka Panklová 
(tedy Božena Němcová), se nedochovala, neboť areál školy ve druhé polovině 19. století vyhořel. V sedm-
desátých letech 20. století byl areál zcela přestavěn. Vzniklo zde mimo jiné uzavřené zastřešené atrium 
s pěti nikami, v nichž jsou umístěny keramické plastiky akademického malíře Jiřího Škopka na téma 
povídky Pan učitel a knihy Babička.

Muzeum Boženy Němcové spravuje naučnou stezku Babiččiným údolím, která částečně vede přírodní 
rezervací podél řeky Úpy. Naučná stezka vás provede od Barunčiny školy přes muzeum a ratibořické 
památky až k Rýzmburskému altánu. Na trase dlouhé přes sedm kilometrů najdete 25 zastavení 
v klidném prostředí parků, lesů a luk, která zájemcům přibližují nejenom historii dotčeného území, 
ale i jeho přírodní zajímavosti. 

 

 



1. Jak se jmenoval chlapeček, kterého unesla liška?
2. Opište druhé slovo.
3. Sečtěte druhou a čtvrtou číslici a výsledek zapište.
4. Jak se jmenuje samec od včely? 
5. Jak se jmenuje dalším jménem?
6. Opište první slovo nápisu.
7. Jak se v knize jmenovala sestra Barunky?

 

 


