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POZNEJ MĚSTO S RYTÍŘEM ROLANDEM

Právě se nacházíš před původní
táborskou radnicí. Pořádně si ji
prohlédni, porovnej s fotografií a
zakroužkuj rozdíly.

Teď stojíš před táborskou
matrikou, domem s nejhezčím
gotickým domovním štítem, kde se dříve
prodávalo mýdlo. Prohlédni si jeho okna, ve kterých jsou místo skleněných
tabulí terčíky pospojované k sobě olovem. Proč myslíš, že se okna dříve takto
zasklívala?
a) Skleněné terčíky se jim líbily více.
b) Neuměli tabulové sklo vyrobit.
c) Tabulové sklo se snáze rozbilo.
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Stojíš u kašny s rytířem Rolandem,
posměšně nazývaným tržní
panák. Co drží v ruce?
a) balónek
b) praporec
c) klobouk
Když se podíváš nahoru ke střeše
kostela, uvidíš těsně pod ní chrliče,
ozdobně provedená zařízení pro
odvod dešťové vody. V minulosti
se ztvárňovaly jako různé nestvůry,
které chrlí vodu. Namaluj jeden
takový chrlič. Pokud se ti nelíbí ten
na kostele, vymysli si vlastní.
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Napiš nebo nakresli, jak se říká domu
číslo popisné 274 v Tržní ulici.

Kamenná zvířecí hlava hlídá zvláštní
letopočet na domě číslo 278, ve kterém
býval dříve hostinec U Žižky. Dokážeš
ho rozluštit, když víš, že: M = 1000, D =
500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I =
1?
MDCXCIII =

10

Jsem rytíř Roland
a dbám tu už po mnoho
staletí na dodržování městských tržních práv. Proto
stojím tady, uprostřed náměstí na kamenné kašně,
abych mohl na vše dohlížet.
Provedu Tě nejen náměstím,
ale i táborskými uličkami,
protože o všem, co se ve
městě šustne, vím!
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Budeš potřebovat tužku a čas na cestu,
která ti zabere asi 45 minut.
Na konci cesty tě čeká odměna.
Po splnění všech úkolů dostaneš pečeť*.
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Teď stojíš u vzácné renesanční stavby,
Vodárenské věže. K čemu dříve tato věž
sloužila?
a) k bydlení chudých rodin s více dětmi
b) jako vyhlídková a strážní věž
c) k rozvodu vody do městských kašen
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Před kostelem stojí dva památné
stromy vysazené roku 1854 na
oslavu sňatku císaře Františka
Josefa I. s císařovnou. Uhodneš,
jak se památné stromy jmenují?
a) Ferdinand a Anna
b) František a Alžběta
c) Maxmilián a Marie
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Město Tábor bývalo dobře opevněno,
mezi hradební zdi byly vsazeny věže
zvané bašty. Pod touto baštou se dnes
však nachází zahradní altánek. S čím si
zde můžeš hrát?
a) se šachovnicí
b) se zvířaty
c) se strašidly
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Teď dojdi ke Střelnickým schodům a
pořádně se rozhlédni. Jestli se díváš
dobře, vidíš Jordán, nejstarší vodní
nádrž ve střední Evropě. Byla
18
vybudována ve stejném roce, ve
kterém Kryštof Kolumbus objevil
Ameriku. Kdy to bylo?
a) 1492
b) 1592
c) 1692
Gausovy domy (číslo 235, 236)
vypadají poněkud jinak, než ostatní
domy. Mají totiž spodní patro užší než
to horní. Jestlipak uhodneš, jak se nazývají podpěry nesoucí předsunuté
patro?
a) klenby
20
b) krakorce
c) kružby
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Tato honosná budova číslo 249 se jmenuje Střelnice. Jestlipak uhodneš,
16
podle čeho nese svoje jméno?
a) Podle střelnice, která zde díky ostrostřelcům bývala a kde se střílelo.
b) Podle tragické události, při které zde
byli zastřeleni dva mládenci.
c) Podle právovárečníků, kteří si ji
postavili a z ostatních si tak vy17
střelili.
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* Pokladna muzea na Kotnově a Bechyňské bráně je otevřena od 9:00 do 17:00
od Velikonoc do září. V říjnu a od Velikonoc je otevřeno o víkendech, v jiných
termínech se musíš pro pečeť vrátit do muzea ve Staré radnici.

V Táboře je 7 kašen a ty teď stojíš u
jedné z nich. Proč z nich lidé brali
vodu?
a) Byla nejčistější.
b) Jinde nebyla.
c) Chutnala jim.
Na tomto domě si všimni domovního
znamení, které označovalo pekaře.
Co je na něm zobrazeno?

Jsi na místě, kde stávala Říční branka. Jak se jmenuje místní řeka?
a) Malše
b) Vltava
c) Lužnice
Na místě dnešního parkoviště stávala
synagoga, a to až do roku 1977, kdy
byla zbořena. Víš, co je to synagoga?
a) obchod s potravinami
b) židovská modlitebna
c) banka a spořitelna
Tady, na domě číslo 121, vidíš obrázek Panny Marie, ale není na něm
sama. Kdo je kolem ní zobrazen?
Můžeš i nakreslit.

Vila je pojmenovaná podle kněžny
Libuše. Kde je její socha?
a) ve výklenku mezi okny
b) ve středu zdobeného štítu
c) z boku nad schodištěm

Na domě číslo 355 v Palackého ulici,
hned naproti budově divadla, je ve zdi
zasazena pamětní deska. Zde končí 21 Ke Kotnovské věži přiléhá městská
brána, zvaná Bechyňská. Za ní se
starý Tábor a začíná nový. Napiš,
rozkládal hluboký příkop, přes který
čí památce je deska věnována.
se z brány spouštěl padací most. Úzké štěrbiny, do kterých zapadaly
Víš, proč se tato ulice jmenuje
páky, jsou stále viditelné. Najdi je a
Kostnická?
most nakresli.
a) Podle města Kostnice, ve kterém byl upálen Mistr Jan Hus.
b) Podle středověkého pohřebiště,
které se zde rozkládalo.
c) Podle smetiště, na které se odhazovaly kosti a další odpadky.
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