@}v+6s*+&v^*&-,,:€h**_&

cestování
ceskoslovenskou repubIikou"
Hra tato má slo"ttžiti v prvé řadě k zábavě, vedle toho ale
Ceskoslovetlské republiky tak v pamět vštípiti,.aby kdykoliv z paméti alespoň přibližně obrysy'republiky,
tok .hlavní řeky načrtnouti mohli, dále aby itrned věděli,'v kteřé
zemi to neb ono město \ežía toto také na první pohled na
mapě nalezli; také mají si nejdůležitějšíúdaje Ó všech místech,
jež v této cestopisné hře přicházejí, zapamatovati.
Této hry můžese zúčastnitiaž ó osob, jež si zvolí r,ecloucího, hry, který spravrrje pokladnu a bdí nad přesným zachováváním postupu a pr-avidel hry. Je-li sedm osob přílomno, zastává vědouci jen svůj úřad a' sám nehraje.
A{ince ku hraní se stejrrým díiem hráčůmrozdají.
Nejstaršízačrle házeti kostkou a ostatní po řadě následují.
Hra začínáu čís.1; zde obdržíhráč za poplatek 4 mincí
figuru, kterou obsadí nejdříve číslo1. Potom tiázi kostkou a
postoupí odtuci o tolik číseldále, kolik bodů hodil. Hodí-li na
př, 7 bodů, postoupí na čís.8 atd. Pr'ijde-ii při tom na
číslojiným spoluhráčem již obsazené, smí ještě dvákráte kostkotr _hoditi, _nena]ezne-li však ani při třetím hození voltté pole,
musí na svém číslezůstati, až přijde opět na řadu; obclržívšak
za to 7 minci z pokladny jal<o odškodné.
Od číslal. až do 90 hraje se s 2 kostkami; kdo došel
přehodil číslo90, smí potom l]ouze 1 kostkou dále hráti.
U číselčerveně tištěných a u čísel* označených musí se

qají sj hráči mapu

*

1

dbáti toho,_ co, následující pravidla hry ohledně zdržéní,postupu,
pokltt, odškodnéhoatd. přeclpisují. Od x c4načených irríst iracháze!í se na hře oohledy a má vedoucí l,1aždéhcispolulrráče,
který takor,,é místo obsadí, na dot;,čný pohied rrpozoiniii,
Hráč, kter,ý die pravidel hry jednou l;ebo dva.l<ráte házení
kostkou nlá vynecilati, obciržíocl vedo,.tcího jednu nebo dvě
hře přiložerré_ malé. červené.kostl<y;, hráč, jehož se to týče, má
potom na místo házení kostkou malort červenoLt kostku vedoucímu cldvésti, což usnadňuje dozor na správný postup llry.
Velmi. důležitépt'i tom_ je týž, aby t,šecirni, předpisy (pla.
cení, vyplilcení, postupování, zpětvracení atd.) přesně'bt:lv 'dodržovárry a pt,oved.eny dřír,e, než následujícíhiáč l<ostkir'hodí.
je opět Pralra (čís.l30). l(do cíl 1;řelrodí,
.Konečrrý cíl cesty
musí
namísto postoupení se sr,éIlo inísta o tol;I< čisei
zpět, kolik bodů hodil více, ttež b1, byl 1lctřeboval. Na pr'íklad:
hráč je na čís.12B a lrodí 5 bodů, ieciy o 3 body vjce, než
Pylo zapotřebí; musí proto ..o_...3 místa zllet na číslo-125,nebo,
je_li
toto obsazencl, na nejbližšízpětné volilé číslo.Teprve kdó
přesně čísla130 dosáhl, terr šťastně cestu ukončil.
. Kdo první zase do Prahy dojde, obdrž-íprvní cenu, násIedujícídruhou a dalšítřetí cenu, zatím co ostátní vyiclou ze hry
rlaprázdno. Při dojítído Prahy obdržíhráči dle |ořadí jejiclr
příclrodu Iístek, jež při rozdílení cen nlrtsí se 1;ředložiti, neboť
týž je dckladem, na kterou centt má dotyčný hráč nárok.

chráněno.

51 0.

cesta začíná
lt

PRAHA

-

čir,

Hráč prohlédrle r,šecky llo-

l

zoruhodttosti, zaplcttí 1 rnince

za

ollclrž.el.,ou

filLlrrr (ku-

ve stověžaté, z,Iaté Praze, hlavnínr městě Československé republiky. V překrásnérn ťrdolí Vltavském položenéměsto je také

z kLtltrrrnílro a hos1lodářsl<ého ohledu střecliskem celého státtt.
Xtá mnoho pozorrrhoclný-cir památných stavell (stará radnice

želkLl) a tldcestrrje; l]ostoupi o tolii< čísclr,před, kolik

atd,), mttsea, divadla. \/ysoce vyspělý pr,ůlilvsl nejrťrznějšíclr

-

BEROUI§

Spojovací stanice železných drah. Stará radnice ze XIV. století.
Starobylé náměsií a zbytky bývalých opevnění.

BENEŠOV

Gotický kostel ze XIII. století. PoblížBenešova |ověstný
rnek Konopiště s krásnýrni sbírkanri a galerií obrazů.

oclvětví.

bodri ltoctil.

Ll).

ClS,

3

*

t,l5.

4

- VoTlcE

ClS.

5

-

slié stroje.

PElřlŘlnnov

lioti jednott.

v_y

nechi,

Pi,ťrnlysl lrospotlářský. Kostel sl,. Bartoloněje ze XVl. stoleti,
kosiel sv. \ríta ze XIII. sioletí. Zbi,tky bývalého opevtrění.

Kdl,si střcdislto hrrsitského hntrií. Město nlá nlnoho
]<tlst-

- VESELí

clS.

clS.

C)kresní ntěsto na tr-ati Praha-Buclějor,ice. Lihovar. Hospodář-

- TÁBOR
Z,clržení;irr,áč házerrí

ClS

8

*

zá-

hoclných parirátrrých staveb
sbír kou,

a

rnuseLl1-11

s

velkoLl

pozoru-

1rusitskorr

S1lojovací stanice železných clralr X,lezinlostí-Veselí. Při traii
'l'řeboni
v Cechách, Rožntberský

stttčl-cltt ll
ležíncjvětší rl,bník
l-t,brrík, s 1li-oslrilýrrr chor.ettt kalrrti.

Středisko chovrr ryb v Čecháclr. ,,Tr"eboriský kapr je vyhlášený. Nlěsto ntli starrltt raiilrici, zárrrek, kostel s bývalýni klá-

TŘEBOŇ

šterern Attgtrstiánri.
ClS.

- č"gtipĚ3ovlcn
Zaplati l ailnci Co
n1

. (Pcrhieti

krrit

pol<lacl-

|1

Ztlržuú:dva-

lir:jiiiležitójšírl,ěsio jižrríchČech s

1lěl<irí,rrri panl/tirrýrrri star-

b:irtli. :].,,ětozttltnlé tcvlirn1, tuželi, ztiplrlek, 1livovarský prťrnrysl
r. cliiolí ittiii,lé r],ol),.

;

rytnechú.

čís.10 - E}í§EK

Staré rněsto; částečně zac]rovalé zbytky starého kráIovského
Ilracllr. Jeden z rrejstaršíc!karrrenných nroshi. Dťrležitéprťl-

čís.11 - STRAKONiCE

Starob1,)é rněsto se starýrn lrraclcnr

čís,12 - BLAT'NÁ

Okresrlí tlrěsto tta trati Březníce-Strakonice; převážně irospo-

čís.13 - PŘíER.ÁťťI
Za.pitttí l míncíc1o

Staré lroruí tněsto s dříve proslrrlými doly na siř,íbro a olovo
(v _solrsedliích Bř,ezových Horáclt), jejichž rrýtěžky dnes již nejsotr ia}< leiké. X,'lósto 11{ yy56kou školrr lrorrric}<oLr, L] Pr'íbranlě je poritní rrrísic Sl,atá LIora s kostelelrl.

rltl,slor,é střeciisko jižníchCech.

priirrrl,sl

(clř-íi

e i ýroba

ze X]II. století. Textilní

fezťr).

dářsiví,

1loi<lac1-

tIy, smí alc 1tnetj nl čí:.1-i,
.- 1.-li 1n,n 5[.1,reIto, llJ,

násieclLrjící volrié čísioilostoupiti.

čís.15 -

čís.14

HoRaŽĎovlcr

křižovatlta cirah. okresní rněsto,

sUšIcE

Význačnétor,árny zápalek, Stará raclnice a kostei sv, Václava
ze XIII. století.

- K!-ATOVY
cís. 17 - DoM{RŽulcn
obďrží z poliladni, 2
íírlíč

Výroba pr,áLlla. Znamenité pěsiění květin"

čís.18 - I}ŘESTiCE
čís.19 -- ROKYCANY

Okresní trtěsto na irati Plzeň-Železná Ruda.

čís"16

nince.

Poblíž}rrariic

státLt

ný ,Chodský hrad..

\..

.

( -1l_y

V clár,nýclr dobáclr sídlili
hrallic; na tyto ttponrín:i ltrad zl,e-

; slar,ltá rninulost.

z,de Chtldové jai<o strážci

pfún]),Sl ZelezaťsK),.

čís.20

- PLZEN
Zaplatí l ninci (Polrlcd

Druhé z největšíchměst
l)

y

Čechách, důležitýbod železných

drah, význačný průrnysl. Skodovy závody, pivovarský průmysl,

Házerrí kostkou jednou vynechó.

_ sTŘíBRo

Dříve význačlléclolování stříbra, dnes cloly olor,ěné rudy.

22

-

TAcHoV

Dřer,ařský průmysl. Hrad z

23

-

MARIANSKÉ

Svými mnohými léčil,ýmirninerálními pran]eny světoznánlé

ClS,

21,

clS.
clS.

t

ÁzttĚ

XlI.

století.

Iáztlě.

Obdrží1 minciz pokladny.

čís.24

_

CHEB

Staré rněsto se zviáštnín-ri panrátnými stavbanri, Dťtležitý boC
že|ezných drah, pohraničrrístarrice.

čís.25

-

AŠ

Těsně na hrarrících1loložené nlěsto.
v Ašsltén výběžktt.

čís.26

-

FRANTtŠrovy

Zlámé láztté s mno]ta léčilýmiprameny.

lÁznĚ

-

Středisko prťtml,slrt

Posiorrpí hner1 na čís.28

nebo na násleclLrjící volné č.

i,;::, 27
l

,

- KRAsLlcE

,:. .'Ll

§-oKET

Staré památné stavby. Loke! má nejr,ětší továrnu porculánu
a nejstaršířetězový most v Ceclráclr.

]{ARE-ovY VARV

Světoznánré léčebnélázně v malebrré poloze. Dle 1lověsti byly
l]ranlen}, objeverr1, ilři hotlě Kar]errr IV,

j t!t|!l'
l] ],'(\
'

Výroba hudebních nástrojů.

,",',, .:r,i,,ia,!n_|. (Pl] |,]l), li:iei,t:ll i,.

,i.:ti iliir,í r,r.]-

]

j;+{iÉ,n l'lvlOV
lž jcj r šrclr:ri ]riác\i přeclstihllnrr. Jliio
odšliodnění obdrží2 mince
z pokladnv.

(l

i l;,l1i l,r-oclií zLle

čís.31

Proslulé lázně radiové. Ve středověku dolování stříbra, dnes
rudy uranor,é. Výroba radia z- rudy uranové.

I)ohrarričrrí nlěsio.

x,,,
Cilý prťrnlysl nejrťrznějšíchodvětví,

- VEJPRTY
čís.32 _ cHoMUTov
čís.33 _ MosT

DťrIežitéstřeclisko Mostecko-Drrchcovského uhelného revíru.

čís.3,1 _- žnrnc

středisko obclrodtr chmeletlr,

Cl

S.

_J:)

čís.3ó

Spojovací stanice železných clralr. Pozoruhodné stavby,

-

LOUNY

Staré rněsto na Ohři, Památné stavby. V okolí rozsáhlé clrnrelnice s 1lrosiuiýtrr cirnlclerrr.

-

Kt.ADNo

Dolor,ání l<anrennóho Lrhlí a význačnéželez,árny.

Zaplatí

l

minci do poltiad-

n1, (Polrlecl !) a musí zpět
na čís.35, nebo je-Ii toio
obsazeno, na nejbližšízpět-

né volné číslo.

čís. 37 - MĚLNíK

čís.38

_

Krásná poloha na stol<u Vltavy a Labe, Stare siitvb)l, Proslu]é
svýnri viniccnri.

LITomĚŘIcn

Staré stavby a sbírky. Ovocné sady a vinice,

již čilý paroplavební

pro.voz,

Z Litonrěřic

39 - TEPLICE-ŠANOV Pro svoje teplé léčivél]ranreny známélázllé, Neclaielio
a nrísto pro ziIlrní sporty Dubí,
Jetlnu mittci clo poklacliry
(Pohlecl !)

- Postorrllí

na čís.41 nebo tla
dttjícívolné číslo,

čís,40

tjSTí n. L.
- ntinci
Co noi.ladriv.

I

(Pohled

čís.41

-

začíná

]etovisl<o

hned

trásle-

Čilésiředisko obchodrr a prtimyslu,
mického. Dťtiežiiý labský přístav.

přeclevšírn průmyslu che-

!)

PODMOKLY

S1--ojovaci stanice

s Děčínem n.

žcleznýclr tlrah, Město spojeno

[.aj:;.

je

tnostcn-t

clS.

42

clS.

43

čís,44
ClS. 45

čís.46

-

oĚčír.l

Proti Podmokly. Velký labský přístav. Průrnyslové nrísto.

_

RUMBURK

Výlnačnýprťrmysl plátenícký. Rrrmburk je

-

VARNSDoRF

Pohraničnístanice. Význačný prťrmysl textilní.

črsxÁ lípa

Staré město s památnými stavbanli

-

_ ML. BoLESLAV

čís,48

Cecháclr.

z

rrejseverrrější rrrěsio

nriIrulosti.

KI,ásně položenénrěsto s 1lamátnýmí stavbanri,
přerlevšírn autonlobiiový.

Jednu min.ci do pokiadrly
(Pohled

čís.47

v

Čily piťrmysl,

|)

-

MNlcHoVo_

Význačné továrny obuvi.

_

LIBEREC

Žir,é prťrmyslové ntěsto,. přeclevším textilní prunlysl,

H

RADISTE

Zap\atí jednu ninci (Pohled !) a postoupí irned na
čís,51 nebo na násleclující

tor,árrry

tta stt]lrla, I-iberecké r,zorkové vclctrlty.

volné číslo.

49

čís.50

-

JABLONEC

-

TURŇoV

n. N.

Zaplatí I mínci (Pchlcd

čís.52
čís.53

-

Střeclisl<o
(

kl

e

n

výroby a vývozu sr,ětozrrátrrělto jabloneckého zcloží

otll ictví).

BrLtsír,rry.draho- a polodrahokanrťr. Výclroclisko pro krásné vý-

Házení kostkol jednou

nechtí.

čís.51

l)

v7-

lety do Ceského r-áje.

JtČíN

Staré rrrěsto s rrěkolika par-rrlitrlÝrni star,balrti.

HosTlNNÉ

Průrllysl 1lallír,irický a textilní.

_ VRCHLABí

V horáclr zb]orrilí, zpět na
čís,52,nebo je,li toto obsa-

Průmys| 1extillrí. Výchotiisko pt-o krásné výlet1, Labskýrn údolírn do Spirrdlerova rnlýIta a na ltřebcn Krkonoš.

zeno, na zllětnó 1,o1né číslo.

Obdrží a|e jednu minct.

clS

54

-

TRUTNoV

Zaplatí

l níncí(Pohled!).

I-iázeni kostkou jetLnou
nerímti.

v1,-

Dťrležitéstieclis]<o plátcnického prťrrnl,slu. [Jursa ]rttt a l.iíze.
Neclalclio lirásrré JarlsJ<tl Lázrlě, odirrtl nádherné r,1 ch:iz1,1, lla
hors]iÝ hř,eberl a ria Slrěž]<Lr.

55

-

TEPLICE n.Met.

čís.5ó

-

BRoUMOV

Žir,é prrirlr},sloié město. Starý tseneiliktinsl<ý klášler.

čís.57

-

NÁCHOD

I(r/r,.ně

ClS. 58

- DvŮR n.KRÁL.
Labem.

texti ltrí"

čís.5q _ JosEFoV

čís.ó1

c|o 1:o-

- PARDUBICE
Zaplatí jednu mincí do pokladny (Polrled !), postoLrpí

na čís.ó,l nebo na
dtrjícívolrré číslo.

čís.62

čís.63 _
ClS.

04

cls.

05

_

položenénrě_;to se

Čilýpriirnysl textilrlí. Starli

stnl,ýIIT

zátttkt,rrt. ŽivÝ

pr,ůrlrysi

raclrrice a kosieI.

BývaIá pevnost; zbytky opevněrtí jsou jcště zaclrovárr1,.
vací stanice železných drah.

čís.na -* i.rRÁúÉCKRÁL.
Zap\atí jednu ntinci
kladny (Pohlecl !).

Krilsrré paltie: TcllJiclié sltály a neclaleko Adersllašsi<é skalní
a věirern i,c zvláštrií ritvary vyhlodanó pískov-

nlěsto. \'oclott
cor,é balvany.

náslc-

Spojcr_

z nejstaršíchrllěst v Čeclráclr. Důležitá spojovací staltice
železrlýclr drah. Siře(llsko ku]trrrní a priinryslové. Bojišiě z ro-

Jeclno

ku

18óó,

Staré město s nrnoha památnýrni staybami. Priinrysl potral,inářský. Největší rafitterie peiroleje v Cecirácli. Klždoročněvelké koriské clostihy. Na blízku l(unělická Hora s č,ástečnězachol.aiýrn hladem.

CHRUD|M

Pairrátiré stavby ze sti,edor,ěl<rt. Priinlysl hoslroclářský,

HLINSKO

středislro českého kožišnictví.koberce,

SV|TAVY

Vysoce vyvinutý průmysl iexiiiIrí.

šutnpnnrc

t

.ilý

<l
1ll iiIn1

; přtdcr,šírl: lrl:it,:rlicIiý.

čís.6ó -- PRO§TĚJoV

Živý prťrml,sl, zvláště oděvní, strojový,

potrar,irrář,ský.

Jetlnu nlínri clo poklaclriy
(I]ohled

l)

Staré město s krásnýnr arcibiskupskýrn zátrrkenr a jrnýnri
mátnýnri siavbami, Velké obilní trhv.

čís.67 -- KROMĚŘíŽ
čís.óB
čís.69

-

PŘERoV

-

oLoeeouc

1le^

Důležitáspojovaci stanice železných drah. Nluseum Ktlilen-

ského s velirri cet-rnýrrri sbírkanri. Tor,árrry hospodářských strcljů,

Zaplatíjednu minci

c1o

po,

Býr,alá pevnost, Středisko scverní X,lorav1,. ArcibisliLrpská resiciencc.,l]ozoruhodné 1larlátné stavby.

lrl;Ldny (Pohled !) a postorrpí

lrnecl na čís.70 nebo na ná-

sledrrjící volné číslo.

čís.70

_

čís.71

- F,RÝVALEOV
Obdrží l núrtci z poklaclrry.

čís.72

-

šrnnruEER.K

Středisko nroravskélro průnryslu bavlnářského.

BRUNTÁL

Staré město se sřcdověkýnl zálnkent. i]rťrnrysl textilní a potravinářský.

čís.i3 -- KRi§CIV
ClS,

74

ClS.

75

Biskupský hracl z XV. století. Ne b]ízkrr l-ázně Cráfenberk;
Léčbastudenou vodoit dle nretody Priessnitzovy.

Sllnjol,rcí stnnice zťlťzllýcJr clraIl. Parnátrlé stal,by. Prrinrysl
rrrtiIni, zlláilě souk,,rriek1'.

-

OPAVA

-

i?loR. OSTRA\rA

Hlavní lltěsto Slezska. Důlcžitéstředisko

obc]tocltt a prrirnysirr.

.fedttu. xtinci cio 1lokladn1,
(Polrled !).

.!Ldtitt tltíttci tlo
iPoliicti

jedtiotl

1loltlatirl1,

l) lrázení

Druhé z největších nrěst iloravy. \'

o1<o]i

boiratý ťllrcirrý rcr,íi.

\I sotrsedltích \lítkoi,icícir ploslulé \iít]iovicl<éželezlrrr;1,.

lillstkorL

1,,1,1tccltati.

clS.

7ó

-

NoVÝ JlČÍN

Ciló

CiS.

77

-

FRÝDÉK

S ,\,lísiircrn s1loicil ve

čís,7s

-

TĚŠíN

Pollrarričrríntěsto ři:koiL O]šíotl 1lolského města Cieszr,n oc1liěleno, s li{crý,nr až clc ttzal,řettí niír-ri 1Q19 tvořilo jedno llěsto.

čarrca

S1lojo,,,rLcí starrice železttÝc]i

čís.79

pr-ťrnll,slor,é nlěsto. J'ol,árn}.

bir]<orrá

tol,írtta,

ill,, i "1l,,.

čís.B0 ,, žtltr+e

cli,clj;rrěsio

na sulrnl, vlrrělré zbožía iaI'rýrieli-llísicli. \/ellié te:itilní

f)i,el,cl1,11-1] 1i1,,,91,

clrah. Dřevollrtirlrl,sl.

Dijležitir křižovaika žtlc::rlí,ctrclrair. Priinlvsl: suktla, clřevo

rrlrlěiá. hrrojiva atd.

čís.8t

-

RUŽO,qIBER.OK

Stlré rlěsto l, l-.ěkné poloze. ,\,1tlri1lo 1lr-irirrl,slovýclt 1lodtrikii.
Střeclisko obchocjrt n 1rýl,tlzil,I-ipiavsl<éiro sýra".

clS.

82

-

L§{3TOV§KÝ
Sv" rvlíKLJLÁŠ

PrťLrTlys1 kožclir:iský.

cls.

83

-

STARÝ
§&tsKů\i EC

{lbiíbcliá

Ubil,ži l

ir,,I{;rtill\, 2 l;l!::ct,

Liptavsiiý sýr.

1ázerjs]ió ]llísto pro 1óčcrrí llorskýrii slrtttcettl a sti,cdill<o trrr-istic]ic. Zlinttí si]o1-tcrvllí lrlísto. Výchoclisko pro 1<rásrré
vi,iei1, do \',i,soliÝc]:'l'atti,.

a 1lostoltllí lltlecj rra čis. E5
ilebo na násleLlujícívolné
čís1o.

čís.84
.

',,]

-

TATRANSKÁ

Lázeriské rrlísio s voclo1éčebrrýnrťtsiavem. Zilntrí s1lortovrtí ttiísto.

!-Otrlt\ilCA

Zapfutí.fdnu ruinci do
kladny.

..'

1:o-

/\\
.

čís.85

KE]ŽMAROK

Staré město. StřetiověL.e 1laniátné sttrvby.

čís.85

arJ:qq,íí Á

Střec]isko Spišskóiio iil,rjc. Sialé i;rlrrírtrlé strvb1,.

F{OVÁ VE§

-:

-

čís.87 - PREšsV

Staré nlěsto

čís.itó

I]élrnéstaré stavb}, a zbl,tky býva)é]to rl].-.evttětlí ntěsta.

-

tsAR,Di$V

s

i

irtllo]lll 1lemátni,,nli stavhani. Těžerrísoli

solrrých vcc'l v oktllí.

ze

v

čís.89
čís"90

čís.91

-

HUMENNÉ

Zámek z XV. stoieií. Na blízku zříceniny hraclu Jasenov.

MICHALOVCE

Východisko drr lror Vyhorlatských. Na blízku zřícelrirra hraciu

-

UŽHoRoD

Hlavní rrrěsto a kulturrrí siředisko na Podkarpatské Rusi. .Pozoruhodný hlavní chrárn a jiné pěkné památné stavby. Cilý

Házení kostkou dvahrdt vynechati, obdržíjako odškodnéni 2 mince z pokladny.

_ MUKAčEVo

čís.92

Vinná.

dřevařský průmysl.

:.,
Zivý

dřevařsl<ý průmysl.

klášter Podmonastýrský.

U

nrěsta hrad Palanka

a

, čís.93 -

JASINA

obýr,aného kraje.

čís.94

_

HUST

Staré nlěsto. Na blízku zřícenina hradu z XI. stole tí,

čís.95

-

BEREHoVo

V okolí pahorkatina

čís.q6

_ ČoP

čís.97

*

Pohraničrrí stanice blízko polskýclr hranic. Středisko Hrrkuly

ttherskÝclr llrlnic_

Jrdnu nittri
|,1

s viniceni, na kterých pěsiuje se výborné
víno. Středisko obchotlu virrařskóho na Podkarpatské Rrrsi.
Spojovrcí stanice železných dralr. Pohrarriční stanice nedaleko

KoŠIcE

1Pohled

památný

j6

DrLthé z největšíchměst na Siovensku. Středisko obchodu
1lnklldrly.

1,o516111ri

rle lrncd

a 1;růmyslrr východnílro Slovenska. X'lnoho pozorrrhodtt-1,l,clr parrrátnýcl-r staveb z clob nrinrrlých.

rra čís.99 nebo tta následrrjící volné čí,l1o.

čís.98

-

čís.99

- LUčENEC
_ BANSKÁ

čís.100

RIM,{VSKÁ

soBOTA

BYSTRIcA

Spojovací stanice lokálních drah. Úrodná krajina, zvlášlě pro
pěstování pšertice.

Obchodní a průnlyslové rnísto. Vývoz ovoce, sýrii. dobytka.
Jeclno z nejhezčíchměst Slovelrska. Dříve por,ěsiné doly, clnes
čilý prťrrnysl: dřevo, koly, sukna a také chenlické výrobiry.

Musí, zpět na čís.93 nebo
jícíZl]etne
na nasleduJlcl
následuiící
zllětné \rolne
volné
čislo. a obdrží
ržíjako
odškodiako odškodnéní2 mince'z pokladny.
clS"

101

čís.102
čís.103

_ zVoLEN

_ LEvIcE
_ NiTRA

Spojovací stanice železných drah. Zámek ,,Zvolenský zállok,
ze XiV. století.
Hospodářské středisko, úrodnéokolí.
Velm^i staré, v ciějinách Slovenska významné nrěsto, Strojírn1,

a průnrysl potraviIrířský.

čís.104

-

NoVE ZÁMKY

čís.105

_

KoMÁRNo

Důležitýdunajský přístav. Za tureckých válek b1,lo pevností,

čís.10ó

-

BRATISLAVA

Hlavní město Sloverrska, také v kažc]érn iirrém směru středisko
Slovenska, ly.oce _v}snělý, 1lrťrml sl s rlrňoha výzrrrmrrými 1o
várnjrni poclnik1 . Důležitápfístavrríz,ařízení 1lro ciopravu obchodní i osobní do cizin1,,

lednu minci

c1o pokladny
posioupí hned na

(Pohled !);
číslo112 nebo na následujícívolné číslo.

čís.107
čís.108

-

TRNAVA

-

P|EŠŤANY

Spojovací stanice železt-tých drah. Převážně zemědělství, Před
200 lety pevnost.

s pěknýnri starými stavbanri; náboženské
středisko; 1lro"zrtačrtý počet kosteiů taIré po|merrováno ,S|o-

Vglnlj staré nrěsto

vácký Rírn". CiIý průrrrysl.

Zaplalí jednu minci (Po-

Pro své výborně ričinkLrjícíteplé pranreny světoznámé léčebné
|ázné.

hled !,1 a vynechd jednou há-

zení kostkou.

čís.109
čís.110

-

ToPoLčnr.Iy

TRENčíN
- minci
do pokladny (Po-

I

hled !). Zpět na čís.l09 ne-

bo na nejbližšízpětné vol-

Středisko velmi ťrroclnéhokraje.

Důležitéstředisko Vážské obiasti. Na tlobrr Římarrůpřiporníná
zde.clo jedr,e skály vyle9ený rriipis z roklr I79, U méstzi pěkný
starý,_hrarl, Na blízku iéčebIréiázně Treričiarlské Teplice. Lázně

s teplýni sírovýrni prameny.

né číslo.

čís.111

-

UH. HRADIŠTĚ

Výlet autem do Luhačovic.
Jednou rylnechati.

Střeclisko velmi ťrrodného kraje (It!oravské Slovácko). Staré
měsio se stavbanli ze středověku. Na blízkri pi,oslavené poutní

nlísto Velehrad-

_,

,

__-=

__ _

čís.112

*

HoDoNíN

čís.113

-

gŘeclev

čís"1l4

-

M|KULOV

čís.115

- BRNO
Zaplatí I mind (Pohlecll).

'Rocliště
ciheln1,,

T. G. Masaryka. Cukrcrvary,

našeho presidenta

Hraničnísianice na trati k Vídni. Důležitáspojovací siarrice

železnýc}r dralr. Cukrovary.

Středisko lrospodářského okolí. Staré památné stavb1,, zvláště
uprosiřed města stojícízámek.

ílázeú }iostkou dvahrti.t

nechati,

vy-

- ADAMOV
čís.117 - BLANSKO
Výlet na Macocllu iPohled!),

čís.11ó

postižen ncštěstínr, 1ll'estavá
1rráti, Jeho pozťtstalost ve
znánrkách připadá pol<iadně.

-Nloravy, clruhé z nejr,ětších měst Čsl. republiky.
Kultrrrní a hospodářské siřeclislio. Pozortthodné památné stavby,
Vl,soce r,l,spělý prů;nysl, 1lředcvšírrr tyhlášený průrnysl soukenický. U Brna Spilberk, kcjvsi hrad, pozclěji pevnost a potonr jal,o vězení pro politické věztlě; dnes kasárny.

Hlavní nlěsto

Průnr1,5|61,6

měsio, zvláště r,e]ké železář,ské podniky,

ZNOJMO

-

MoR.
BUDĚJoVtCE

Starý zánreli a zbytky star:ého o1levnětrí nrěsla.

čís.120

-

rŘrníč

Starobylý kostel sv. Prokopa, zbytky někdejšíLro opev.

čís,121

- VEL, MEZ!Říčí
Obríržíl minci z 1loltlad-

čís.1 19
|t,

t

\'1'zttaltlné železárn1, x továrlly na strojc. Výclroclisko pro výlclr, do Alorelskélro I(rrstt s 1lrclsllrlý,nri l<rálrrríkovými jeskynétni r 1rrolrastí Macocltort.

-

čís.118

velké

Mnolro panr/rtných staveb připonritlá r,e]kort rrlinulost. Velký
oLlchocl plociinairri a vývoz: zelettiny, vítta, ot,oce, Specialita
,,lxr,jcnrské okrrrky".

ny a

rněsta.

Okresní nlěsto přer,ážně hospodářského cltarakteru. Sklárna.

1lostoupí hlred rra č.

122 nebo na nó.sle clující vol-

né číslo.

čís.123 čís,722

čís.124

JIři!-AVA

Staró parrrátné stavby. Živí, 1lrůmysl, pt'ecievšílntkalcovny suken.

NĚM. BR.OD

Dťrležiiá křižovatka železllýclr iirah. Z_ajínrar,á radrrice a Marirriský kostt1 s nejstlršínr z\roileill v Cechách. - Tol,árny požít,lii'irr, rj,rt,blr lilrrr, škrobrr a cleriritltt z branrbot,.

- ČÁslnv
7Dět na čís.1],1 tlebo

Siaré lrrěsio. Hrob husitslrého r,ůcice Jana Žížky.

tra
rrejbližšízllěirté r,o'iilé čí_slo.
Obtlrží2 tttitlrc z,,1lokladtt1,.

čís.l25

- KUTNÁ FřORA
Zap!ctí l tttittci ([)oltlecl

|).

Živii

1lrťrnlysi

: požír,atirlr,, si.rc,je atd.

I(, j),si ,1r,ri]ré z ncjr ěliíi,lr rIrě*t l,r,áior,-1ví e eskélro s r ýzlrrčrrýnt
cloior,ánírii stl'íbra, Na veliiolt irrintr]ost rrpornínají nrnohé ;-rěi<né
lr3ttlátllé stavb),. V sorisedttínt Secilci veiká tabákor,á továrna
v llúr,l]érrr ],1ášteře.

čís.126

- KOLíN

Siltr,é rrrěsto. S1lojoi,ecí stanict železrlých tlreir, Vysoce vyspělý
pr-ťrrnysI: cil!<r, cikorie, zLržiikor,álrí cl1.oce, t-alitterie petroleje.

čís.127

-

Starý zánck; rodiště l<r,ále Jii-ího z Poclěbrad. Čeiriépramen1,
nriirér,ální r,oriy; k velkértlir rozkvěirr spějícíléčebnéláztiě.

I-ÁzruĚ

PODĚBRADY

Zaplatí 1 mtnci

(PoJric.i

!)

Jednou. vynecha.ti.

čís.128
čís.129
čís.130

-

NYMBURK

- BRANDÝs
- PRAHA
l(onečný cíl

Spojovací statrice železných dr:ah. Staré panlátlré stavby. Průmys1 potravinářský. Vell<ó železničníclílny.

n.t.

Čilýpriiirrysl

1lotravinář"ký a hospodář,sl<é stroje.

cest_y.

RozděIení cen:
při r3časti až 4 osob:
2. cena
1. cena

2/s obsahu pokladn;,,

l/s obs:rhu poiiladtty

při účasti5 až 6 osob:
l. ccna -

2.
3.

cena
cena

l/z obsaltu poklaclny

2/s

ze

zústirtl<u

zbl,tek.

l
It
"'

