
         

 

Město Hrádek ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Hrádek , pořádají  netradiční oslavu  

Mezinárodního dne dětí.  Každý dětský účastník, po předložení pěti splněných úkolů, obdrží  medaili  

a hodnotné odměny od  organizátorů. 

Zahájení je ve středu 27.května  a ukončení  1.června 2020. 

 

„Hrádecký okruh 2020“ 

Milí příznivci dobrodružství a poznání. Pokud čtete tyto věty, je jasné, že vás zaujal nápad zúčastnit se 

sportovně poznávací akce „Hrádecký okruh“. 

Cestou navštívíte několik míst v našem městě a jeho okolí. Vaše cesta započne doma, kde je potřeba 

založit si „cestovatelský průkaz“. Ten vás bude provázet celou cestou. Do něj budete zaznamenávat 

zjištěné informace ze stanovišť  a ty pak poslouží jako důkaz návštěvy všech míst při vyhodnocení  a 

předání cen. 

Celý okruh je dlouhý přibližně 5  km. Je možné ho obejít během jednoho dne nebo si výpravu rozložit 

na více dní. Cestu zvládnou i kočárky nebo kolo.  Trasa je měřena od DK Hrádek a končí na posledním 

stanovišti, u kterého se dozvíte místo vyhodnocení. Na každém stanovišti splníte jednoduchý úkol, 

zapíšete si zjištění do průkazu a vyluštíte indicie, které prozradí další směr a stanoviště. Zprávu, 

kterou na hledaných místech najdete, neodnášejte, neničte. Zachovejte ji pro další objevitele.  

1. Cestovatelský průkaz: Přeložte list papíru A4  na půl jako knihu.  Na jeho přední stranu 

nakreslete svůj portrét a napište celé jméno. Při výpravě nezapomeňte na tužku. 

2. První stanoviště: Vaše první kroky povedou od DK směrem k dětskému hřišti na Hamplově ve 

Starém Hrádku až na silnici k Janovu. Tam překřižte silnici a lesem se vydejte doleva (kočárek 

nebo kolo musí kousek po silnici a na rozcestí zahnout doprava po lesní cestě). Dojdete 

k budovám. Tam hledejte další zprávu s úkolem a indiciemi. 

 

Přejeme  všem  pěkné zážitky při putování  po našem městě i v jeho okolí.  

Odměny předají  paní starostka a vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek. 

Krásnou oslavu Mezinárodního dne dětí  !  

 


