Trasa 1

zámecký park
(vhodná pro děti)

Otevírání
jara 2021

Oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny se letos, z důvodu setrvávající nepříznivé epidemické situace, v tradiční podobě neuskuteční. Proto jsme pro
Vás připravili její alternativu v podobě individuální procházky. Takže… hurá na trasu!
Po úspěšném zvládnutí trasy odevzdejte vyplněnou hrací kartu nejpozději
do pondělí 31. 5. 2021 na podatelně Městského úřadu Hradec nad Moravicí nebo
v hradeckém Informačním centru. Všechny hrací karty postupují do losování
o hodnotné ceny, které určitě zpestří Vaše další turistické vycházky.

Pošlete nám fotografii z Vašeho jarního výletu! Fotografie zasílejte v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu zpravodaj@muhradec.cz nejpozději do pondělí 31. 5. 2021. Nezapomeňte doplnit jméno a příjmení autora fotografie, kontakt
a stručný popisek, na jakém místě je fotografie pořízena. Vybrané fotografie budou
uveřejněny v Hradeckých novinách č. 4/2021 a jejich autoři získají věcné ceny.
Odevzdáním hrací karty a zasláním fotografie zároveň souhlasíte se zpracováním
poskytnutých osobních údajů a s uveřejněním fotografie ve zpravodaji města Hradecké noviny.
1.  zastavení - Hodinová věž

Jak se jmenovala princezna, která na 100 let usnula ve věži zámku?

2.  zastavení - Vyhlídka u bílého zámku

Z vyhlídky vidíme velikou vodní plochu. Jak se tato plocha jmenuje?

3.  zastavení - Bílá věž

Jak se jinak říká Bílé věži? V dřívějších dobách sloužila jako zásobárna důležité
tekutiny.

4. zastavení - Socha

Jak se jmenuje socha, která se dívá na Bílý zámek? Napovíme, že má svátek
na Štědrý den.

5. zastavení - Beethovenův pomník

Doplňte křestní jméno hudebního skladatele, u jehož pomníku se nacházíte.

6.  zastavení - Medvědí skála

Jak se nazývá medvědí příbytek v lese?

7.  zastavení - Černá vrata

Zde začínala lovecká obora zámeckých pánů. Lovili parohatou velkou zvěř (např.
jeleny, srny), jak se této zvěři lidově říká?
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Tajenka: ...........................................................................................................
Mechanická část stroje hodin ve vyhlídkové Hodinové věži.
Zde prosím vyplňte:
jméno a příjmení:...........................................................................................
věk: ......................................................................................................................
telefon:................................................................................................................
e-mail:......................................................................................................................................................

