HOLČIČKY A KLUCI,
vítáme vás v Království železnic, v největší české modelové železnici. Nabízíme vám zajímavou hru.
Na našich modelech si můžete vyzkoušet, jak jste pozorní! Děkujeme za návštěvu a slibujeme,
že až k nám přijdete příště, bude u nás zase něco nového.

Vyluštěte křížovku - tajenka skrývá jedno důležité železničářské povolání. Hledejte na třech kolejištích
na galerii, jsou označeny čísly 1, 2 a 3, a na modelech Ústeckého a Libereckého kraje o poschodí
níže, zvolte správnou odpověď a zapište nabízené písmeno.
Kolejiště č. 3
1. Na malém zasněženém panelu najdi malou továrnu, která vyrábí oblíbený nápoj.
Je to pivovar (S), mlékárna (M), sodovkárna (N)
2. Zjisti, jak se jmenuje místní kino: Na Růžku (R), Cinema (C), Otto (T)
3. V domě u dětského hřiště můžeme vidět dvě zajímavé postavičky.
Jsou to Mikuláš a čert (Č), ženich a nevěsta (N), kominík a sněhulák (R)
Ústecký kraj
4. Protéká zde jedna z největších řek Evropy, víš, jak se jmenuje? Dunaj (H), Berounka (E),
Labe (O)
5. Na panelu Ústeckého kraje najdeš kolesové rypadlo v povrchovém dole Bílina, víš, jaké
těží uhlí? Černé (B), hnědé (J), žádné (C)
6. Jak se jmenuje zřícenina hradu v Ústeckém kraji, jejíž model najdeš na našem kolejišti?
(A) Humprecht, (V) Střekov, (Ž) Bezděz
7. Model jedné z nejvýznamnějších dominant Ústeckého kraje, hory Říp, najdeš v samostatné nízké vitríně. Na samotném vrcholu hory je postavena zajímavá stavba, víš jaká?
Stan (A), románský kostelík (E), zámek (P)
Liberecký kraj
8. V depu u nádraží najdeš velký stroj, na kterém se otáčejí lokomotivy, a jmenuje se točna.
Na kolik kolejí se může připojit železniční točna?
15 (Ř), 10 (D), 11 (E)
9. V městečku pod kopcem se staveništěm probíhá důležitý obřad. Jaký?
Svatba (O), vítání občánků (Ř), křtiny (Í)
10. Jaký prostředek hromadné dopravy jezdí v modelu, kromě vlaku, a můžeš ho rozjet
tlačítkem? Autobus (P), tramvaj (U), metro (C)
Kolejiště č. 1
11. Na panelu s velkým mostem zjisti, kolik hodin ukazují nádražní hodiny ve stanici
Františkov: 10.25 (C), 12.00 (Q), 14,45 (Z)
12. Odhadni podle situace, k čemu slouží jeřáb se zavěšenou koulí: ke stavbě základů domu (A),
k demolici (rozbití) (Í), k sázení stromů (É)

