PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY
Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

BRNO-MĚSTO

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

Spočítej kačení budky, které vyčnívají z vody
u Muchovy boudy.
A ) 11
B ) 15
C ) 20

Údolí se nachází převážně na východním okraji katastrálního území brněnské městské části Brno-Líšeň, ale zasahuje i do katastrálních území Mokrá u Brna a Horákov (obě tvoří obec Mokrá-Horákov)
a Ochoz u Brna. Údolím protéká potok Říčka, který zde vytváří meandry a na němž bylo v letech 1953–1967 vybudováno pět údolních
nádrží: Pod Hádkem, rybník Pod Hornekem, U Kadlecova mlýna, Pod
hrádkem a U Muchovy boudy. Tři největší nádrže (U Kadlecova mlýna,
Pod Hrádkem a U Muchovy boudy) měly původně zásobovat vodou cementárnu v Mokré.

OTÁZKA Č. 2
Jaká květina se nachází v přírodní rezervaci Velký
Hronek a je také znázorněna na informační ceduli?
A ) Koniklec velkokvětý
B ) Kosatec nízký
C ) Divizna brunátná

OTÁZKA Č. 3
Jaký druh žáby žije v rybníčku Srdíčko?
A ) Ropucha obecná
B ) Skokan hnědý a Skokan štíhlý
C ) Skokan hnědý, Skokan štíhlý i Ropucha
obecná

Dále se zde nachází několik mlýnů
a výletních restaurací, z nichž nejznámější je Muchova bouda. Po obou
stranách údolí se nacházejí lesy. Celé
údolí je průjezdné jak na kole, tak
autem s povolením. Za komunismu
bylo údolí přejmenováno na Gottwaldovo údolí (v roce 1938 se stalo
dějištěm mohutné manifestace, na
níž Klement Gottwald vyzýval na
obranu republiky před hrozícím fašismem a „odhalil zradu naší buržoazie“)

OTÁZKA Č. 4
Na severu Mariánského údolí, na toku
Říčky, se nachází také několik jeskyní: Pekárna, Švédův stůl a Ochozská
jeskyně. První dvě jsou volně přístupné, Ochozská jeskyně je přístupná
pouze s průvodcem a za velmi pěkného
a ve zdejším k tomu účelu po druhé
světové válce vybudovaném areálu
byly SČSP každoročně koncem června
pořádány „mírové slavnosti“, kterých
se účastnila řada komunistických
funkcionářů, vystupovala zde i celá
řada zpěváků a bývaly tu i různé pouťové atrakce.

počasí, jelikož při sebemenších deštích dochází k zatopení příchodu. Nad
údolím se zvedají také dvě historicky
proslulé ostrožny, z nichž na západní
se nacházelo hradisko Staré Zámky,
zatímco na východTRASA
ní lze dodnes nalézt
skromné zbytky hradiska Horákov.
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Spočítej schody vedoucí k jeskyni Pekárna.
A ) 99
B ) 120
C ) 121

OTÁZKA Č. 5
Co se nachází v jeskyni Pekárna? (napoví
i informační cedule)
A ) Zdařilá napodobenina pravěké malby býka
B ) Zdařilá napodobenina pravěké malby indiána
C ) Zdařilá napodobenina pravěké malby
mamuta
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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