
 

Vážení účastníci akce Poznej Liberec,  

zasíláme Vám podrobné informace, kde přesně se stanoviště nachází. Mírně také 

poupravíme výbavu, kterou budete na trasu potřebovat. Jelikož se nám stala taková 

nemilá věc a jedno ze stanovišť nevydrželo ani 6 hodin. Bohužel ho buď někdo poničil, 

nebo obsah sám vypadl. Proto Vás prosíme, pokud máte možnost, vezměte s sebou na 

výlet: Tyto instrukce, mapy z minulých instrukcí, psací potřeby, eurodesky a 

izolepu a případně nůžky. Pokud přijdete ke stanovišti a bude poničené, můžete ho 

rovnou opravit. V příloze také naleznete kopie úkolů, které na stanovištích naleznete. 

Pokud by se tedy stalo, že stanoviště nenajdete, nebo bude poničené, můžete si 

informace a úkoly přečíst z telefonu (pokud si soubor stáhnete), nebo si soubor můžete 

vytisknout a vzít pro jistotu také sebou. Také Vás prosíme, aby bylo stanoviště po Vaší 

návštěvě uvedeno do stejného (lepšího) stavu. Na každém stanovišti naleznete 

zalaminovaný papír s popisem místa a úkolem a dále také podpisový arch. Na ten 

vyplníte jméno dítěte, datum a nějakou poznámku. ☺ Omlouváme se za komplikace a 

doufáme, že naleznete co nejvíce stanovišť v pořádku. ☺ Pokusíme se stanoviště co 

nejčastěji kontrolovat. ☺  Zasíláme ještě odkaz na hodnotící dotazník ohledně této akce. 

Po navštívení stanovišť proto prosím tento dotazník vyplňte. 

https://www.survio.com/survey/d/N4B3M8L1B9O7O7U2D  - odkaz na dotazník       

Příjemnou zábavu přeje tým MŠ KORÁLEK. 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/N4B3M8L1B9O7O7U2D


Stanoviště Liberecká radnice a divadlo 

Stanoviště se nachází na meteostanici. ☺ 

  



Stanoviště řeka Nisa a stadion FC Slovan Liberec 

Stanoviště se nachází na malém mostku vedle tréninkového hřiště.  

(Venkovní posilovnu najdete, pokud půjdete stále podél řeky a zahnete další odbočkou 

vpravo)☺  - řeka po levé ruce 

  



Stanoviště ZOO Liberec 
Stanoviště se nachází přímo na plotě Zoo mezi pavilonem tropů a firemním vjezdem. (Jedná 

se o cestu podél Labutího jezírka)        



Stanoviště Lesní koupaliště 

Stanoviště se nachází přímo u vstupu na Lesní koupaliště.       

  



Stanoviště Liberecká Výšina 

Stanoviště se nachází na stromě kousek od branky na Výšinu.         



Stanoviště Liberecká přehrada 

Stanoviště se nachází na hrázi u informační tabule.       

  



Stanoviště Pivovarské rybníky 
Stanoviště se nachází na stromě přímo u cesty vedoucí podél rybníků od sídliště kunratická až 

skoro k SČvK. 

  



Stanoviště Lesopark Vratislavice 

Stanoviště se nachází ve spodní části lesoparku na plotě přímo u „pohádkového hradu“.       

  



Stanoviště stanice lanovky Ještěd 

Stanoviště se nachází na informační ceduli přímo u stanice lanovky.       

 

 

 


