Mapka parku

Cíl – dřevěná socha hraběnky Gabriely

Abys u nás nezabloudil/a, může ti pomoci tato
kreslená mapka zámeckého parku.

Když se zajíček rozhlédl po aleji, uviděl kousek od altánu
dřevěnou sochu paní hraběnky. A před ní, světě div se!
Maskovaný zloděj lopotící se s těžkou nůší plnou dobrot!

Červeně vyznačené body 1 – 6 odpovídají jednotlivým
zastavením velikonoční pátračky.

Vydej se k soše také!
Hopsálek neváhal, a okamžitě se s výkřikem: „Pusť to, ty
zloději,“ rozběhl za pachatelem. Ten s leknutím nůši
upustil, a zvedl křídla nad hlavu s tím, že se vzdává.
Zajíček se slepice (ano, zlodějem opravdu byla slepice)
zeptal, proč mu nůši ukradla. Ta jen nešťastně svěsila
hlavu, a řekla: „Záviděla jsem ti, že tě mají děti rády. Jsi
hebký, roztomilý, a ještě navíc jim na Velikonoce nosíš
dárečky. Mě mají všichni za hloupou. A vajíčka přece
snáším já, a ty je tady klidně roznášíš. To není
spravedlivé.“ Hopsálek ke slepičce přistoupil, pohladil ji,
a navrhl, že se s ní rozdělí. Sám všechno kolikrát neunese,
takže by se mu nějaká pomoc hodila. A proto máme od té
doby v některých oblastech vedle velikonočního zajíčka
také slepičku.
Pokud jsi hádal, že zlodějem byla slepička, tak ti
gratulujeme! Teď už stačí jen zjistit její jméno. To
získáš složením označených písmen z jednotlivých
tebou nalezených indicií.
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Zašli nám do pátku 9. dubna na e-mail
rezervacecpk@seznam.cz tajenku, své jméno a
počet osob, které se procházely parkem s tebou.
Jakmile se otevřou brány našeho zámku, čeká tě
zdarma dětské vstupné na vybranou prohlídku.

Velikonoční pátračka
v zámeckém parku
Čechy pod Kosířem

Velikonoční zajíček Hopsálek se při cestě z Německa
rozhodl zastavit v našem parku. Doslechl se totiž,
že zde roste ta nejšťavnatější travička v celém širém
okolí. Jelikož byl z cestování unavený, chtěl se trochu
posilnit, než půjde dál rozdávat dětem dobroty. Bránu
do zámeckého parku našel snadno, jelikož se držel
daných instrukcí – najdi v obci kostel, naproti němu
je vchod do parku. Jakmile do parku vešel, omámila jej
vůně čerstvé travičky, a rovnou před zámkem se
pustil do jídla. Aby se mu lépe pohybovalo, odhodil na
zem nůší s nadílkou pro děti. Po hodné chvíli se cítil
dostatečně sytý, a začal se po své nůši shánět.
V místě, kam ji před chvíli odhodil, ale nebyla. Začal
se zmateně rozhlížet, a pak propukl v pláč.

1. Zámek

4. Hráz Velkého rybníka

První indicii, která ti pomůže vypátrat pachatele,
najdeš přímo před zámkem. Vidíš ji? Co je na
kachličce namalováno? Napovím, že detektivové při
své práci také často pracují s ….. prstu nebo boty…
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přece nebudou mít děti žádné Velikonoce!
Pomůžeš mu najít zloděje, a vypátrat nůši?
Po parku je rozmístěno celkem 6 indicií
namalovaných na čtvercových kachličkách,
které ti pomohou odhalit identitu zloděje. Pokud
si budeš indicie zapisovat, získáš díky nim navíc
jméno toho, kdo zajíčkovi nůši ukradl.
Hodně štěstí!

Znovu se jedná o otisk. Ale čeho tentokrát, co to jen je?
Ten pachatel bude asi pěkný nemotora…

Zajíček se rozhlédl kolem, a uviděl, že stop zde pachatel
zanechal mnohem více. A vedou někam za zámek. Neváhal,
a vydal se po nich až k zámecké oranžerii.

2. Oranžérie
Vidíš další nápovědu? Zapiš si ji!

Zajíček se dostal do pěkné patálie! Bez dobrot

Zajíčkovi pořád nebylo jasné, kdo mu nůši odnesl, a proto
se vydal po stopách, které ho zavedly na hráz zámeckého
rybníka. Jeho intuice opět nezklamala, zloděj po sobě zase
něco zanechal.
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Co to tu ten zloděj prováděl? Že by ho honil roj včel nebo
krvelačný pes? Tolik stop, a vedou tam a zase zpátky. „To
je divné, asi mě chtěl jen zmást,“ pomyslel si zajíček.
Pořádně se rozhlédl, a uviděl, že stopy vedou zpátky tam,
odkud přišel. Ale pozor! Když se po nich vydal, zjistil, že
nevedou k zámku, ale přesně na druhou stranu, směrem
k Velkému rybníku.

3. Velký buk
Stopy ale najednou uhnuly z cestičky k velkému buku
s krásným kořenovým systémem. Hopsálek se rozhlédl
kolem, a vpravo od stromu uviděl další indicii vedoucí
k odhalení pachatele tohoto zločinu.
Co to jen je? Poznamenej si…
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Vypadá to, že dál zločinec prchal směrem k rybníku, nejspíš
až na hráz. To zajdu nepotěšilo, vodu v lásce nemá.
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Hopsálek se postavil na zadní, zavětřil, a rozběhl se od
rybníka směrem nahoru, tam kde začíná alej.

5. Začátek dubové aleje
Od hráze rybníka vedly zlodějovy kroky klikatě až na
krásnou dubovou alej. Když Hopsálek na jejím začátku
uviděl indicii, zaradoval se, jelikož mu hodně napověděla!
Co to tam ten ušák vidí?
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Máš také tip, kdo by to mohl být? Zatím se neunáhluj,
a raději pokračuj k altánu uprostřed aleje.

6. Altán
Zajíček Hopsálek pokračoval dál, byl si jistý, že zloděj
nemůže být moc daleko. Poslední indicie u altánu ho
přesvědčila o tom, že má pravdu!
Znáš již pachatele? Zapiš si poslední nápovědu.
3

7

Pokud již víš, kdo zajíčkovi odcizil nůši, otoč na zadní
stranu, kde se dozvíš, zda jsi hádal správně.

