
Milé děti. Na konci školního roku pro vás každoročně u nás, v základní umělecké škole v klášteře, připravujeme 
představení. Letos to nešlo,   a tak jsme vám místo představení přichystali hru. Vydejte se na procházku po Bechyni 
a hledejte překvapení. Některá už ve městě byla, jiná pro vás připravily děti z dramatického oboru. Tato mapa vám 
prozradí, kde je máte hledat. Letos se asi k moři nedostaneme, ale kdybychom se v čase vrátili opravdu hodně zpát-
ky do minulosti, bylo by moře přímo tady okolo nás. Zveme vás tedy na mořskou procházku po Bechyni.

A   Z moře trav u Kulturního střediska se 
vynořují ploutve obřích žraloků. 

B   Projdi okolo maličkého moře s ještě 
menším ostrovem uprostřed. Možná na 
něm bydlí úplně malinkatí lidičkové, kteří 
nemají ani tušení o světě okolo jejich moře.

C   Nástěnka na rohu křižovatky má dvě 
strany. Objevíš na ní mořské tajemství?

D   Hned vedle staveniště, naproti stadionu, 
najdeš písečný ostrůvek v moři trav. Čtyři 
piráti tu ukryli svůj poklad skleněných pe-
rel. Když se ti ho podaří najít, můžeš si jeho 
jeden kousek nechat.

E   Na hřišti mezi domy najdete překvapení 
hned dvě: vyšplhejte po mořských kame-
nech až k rybičce. Do pískoviště jsme ukryli 
bábovičky mořských živočichů – udělej z 
pískoviště mořské akvárium. (Rada: kdyby 
tam už bábovky nebyly, protože je tam 
nenechavci nenechali, vymodeluj nějakou 
rybu, chobotnici nebo něco jiného jen tak 
rukama)

F   Pozorně si prohlédni kliky starých domů 
na hlavní ulici – najdi mořského lva!

G   Ve výloze optiky uvidíš velmi slavnou 
mušli. Má jméno – je to Hřebenatka svato-
jakubská. Jsou s ní označené poutní cesty 
přes celou Evropu, které by vás dovedly až 
do španělského města Santiago de Com-
postela.

H   Na sgrafitech (obrázcích vyrytých do 
omítky) malého domečku najdete nejen 
rybu, ale i mořské sasanky. Kamenná zeď 
hned za ním je skrýší pro mořské mušle. 
Nech je tam, ať je najdou i ostatní!

I   Na kraji parčíku naproti lékárně stojí obří 
kamenné perly. Spočítej, kolik jich je! Ne-
přehlédni mořskou vílu, která se vynořuje   
z moře trav pod lípou.

J   Na dně kašny se zabydlely dvě hvězdice.

K   Před kostelem se z travních vln vynořuje 
mořská panna a Neptun.

L   Mříže na přízemním okénku zezadu kos-
tela tě uchrání před útokem obřího žraloka. 
Aby ses na něj mohl podívat, přeskákej po 
kamenných ostrůvcích na cestě (nesmíš 
šlápnout na mezeru).

M   Statečně vejdi do muzea a v pokladně 
řekni heslo „TRIDACNA“ (čte se tridakna)       
a uvidíš, co se stane.

N   V parčíku před muzeem se zabydlel 
mořský šnek.

O   Na stěně bývalého domova důchodců 
v odprýsknuté omítce pozorné oko najde 
mořského krokodýla.

P   Dalšího mořského tvora najdeš zespodu 
stolku před vstupem do kláštera.

Q   S trochou fantazie objevíš v prasklinách 
na zdi klášterní zahrady mnoho mořských 
živočichů.

Moře v Bechyni

R   A konečně CÍL – v klášterní zahradě blízko školy najdeš nejhlubší 
tajemství moře. Vezmi křídy a můžeš dokreslit překvapení pro ostat-
ní – poklad, potopenou pirátskou loď, mořskou pannu, chobotni-
ci… Všechno, co tě napadne.

A   Z moře trav u Kulturního střediska se 
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