POZNEJ ZRUČ-SENEC

Jméno:

HRACÍ KARTA

e-mail:

Projděte se obcí (trasu si zvolte sami), obejděte vyznačená stanoviště a zodpovězte otázky.
Odpovědi na ně najdete na daném místě. Vyplněnou hrací kartu odevzdejte v knihovně
nejpozději do pátku 5.11. Obdržíte odměnu. Kartu můžete odevzdat s alespoň 30 splněnými
stanovišti. Přejeme příjemnou procházku!
1. Informační tabule č. 2 naučné stezky Františka Malocha
- Jak se jmenovala tvrz, která ve středověku stávala ve svahu na levém břehu řeky
Berounky?
____________________________________________
2. Včelín
- Vybarvi následující obrazce stejnými barvami, jako jsou vyznačené v první řadě na
včelíně.

3. Pod Vysokou
- Jak daleko je to od rozcestníku „Pod Vysokou“ na Věžku? ____________________
km
- Koho si v pověsti o Čertově mlýně spletli s čertem?
a) opilého hajného b) srnce
c) vrbu
- Jak se jmenují tři kozy v přilehlém výběhu?
_____________________________________________________________________
4. Bývalá vodárna
- Jaký letopočet je uveden na štítu bývalé senecké vodárny?
_________________________
5. Náves Senec
- Které stromy rostou převážně na senecké návsi?
_________________________________
- Obrazy svatých v kapličce na senecké návsi jsou:
a) barevné b) černobílé
c) některé černobílé a některé barevné
- Ve kterém roce byla kaplička obnovena? _______________________
6. Hasičská zbrojnice Senec
- Jakou barvu má budova SDH Senec? ___________________________________
7. Cukrárna U Samků
- Jakou barvou jsou písmena v nápisu CUKRÁRNA?
______________________________
8. Pomník Senec
- Kolik hlav je celkem vyobrazeno na seneckém pomníku? _____________
9. Koupaliště
- Mohou se v koupališti chytat ryby?
a) ano
b) ne

10. Kruhový objezd
- Co je umístěno uprostřed kruhového objezdu? (napište nebo nakreslete)
______________________________________
11. Boží muka
- Opište letopočet z podstavce sloupu. __________________________
12. Drahotínský rybník – chaty
- Pro koho neplatí zákaz vjezdu na lesní cestu kolem rybníku?
____________________________
13. Drahotínský rybník – rozcestník
- Nadmořská výška rozcestníku „Drahotínský rybník“ je _____________ m.
14. Biatlon klub Elán Zruč
Jaké evidenční číslo má chata, kde sídlí BK Elán Zruč? _______________________
15. Autobusová zastávka Drahotín
- V kolik hodin jede v neděli z této autobusové zastávky první autobus směr Plzeň?
___________________________
16. Kříž
- Památečný kříž je:
a) neudržovaný a zašlý
b) nově opravený
17. Pila Zruč
- Doplňte telefonní číslo, kde byste si objednali štípané dříví z pily:
777 600 __________
18. Kaplička Zruč
- Kolik osob je vyobrazeno na největším obraze v kapličce? ___________________
- Je v kapličce zvon? __________________________
19. Pomník Zruč
- Je na pomníku uveden nějaký padlý hrdina s křestním jménem Martin?
_____________
20. Chaloupka na kuří nožce
- Jak se jmenuje čarodějnice z chaloupky na kuří nožce za hasičárnou?
____________________
21. SDH Zruč
- Jakou barvu mají vrata hasičské zbrojnice?
_________________________________
22.Oprám
- Roste v rybníku orobinec neboli doutníky?
__________________________________
23. Jan Hus
- Doplňte větu uvedenou na pomníku: „_____________________ každému přejte“.
24. Air park
- Kolik stojí vstupné pro dvě osoby do oddělení „Special“?
______________________ Kč
- Kterým aeroliniím patřilo modrobílé letadlo stojící vně muzea?
__________________________________________________

25. Kynologický klub
- Jakou barvu má převážně budova kynologického klubu?
________________________________
26. Knihovna
- Má knihovna otevřeno každý všední den?
____________________________________________
27. Základní škola
- Ve kterém roce byl položen základní kámen Masarykovy základní školy?
___________________
- Kolik oken je na spojovacím tunelu z budovy 2. stupně do tělocvičny z obou stran?
___________
28. Zubní ordinace
- Jakou barvu mají písmena nápisu „ZUBNÍ ORDINACE“?
________________________
29. Mateřská škola
- Který velký jehličnatý strom roste u vstupních vrátek do školky?
__________________________________________________________
30. Fotbalové hřiště
- Čepují v restauraci Sherwood pivo Gambrinus? ___________________________
- Vyjmenujte alespoň tři firmy, které mají reklamu kolem fotbalového hřiště.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
31. Sportovní areál
- Možnost kterého sportovního vyžití areál nenabízí?
a) petangue
b) floorball
c) lakros
32. Dům Huberta Pilčíka
- Jakou barvu má střecha domu č. p. 149 v ulici K Lužinám?
_____________________________
- BONUS: Kdo byl Hubert Pilčík?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
33. Senecké bytovky
- Bydlí ve žluté bytovce rodina Dvořákových? ___________________
- Jaká je maximální hmotnost uživatele, který může cvičit ve venkovní posilovně
před bytovkami? ______________________________________
34. Domácí potřeby Horák
- Napište otevírací dobu v neděli:
______________________________________________
35. Chovatelské potřeby
- Siluety kterých dvou zvířat jsou na žluté čtvercové ceduli na plotu?
_______________________

36. Dětská lékařka
- Jak se jmenuje praktická lékařka pro děti a dorost?
____________________________________
37. U Drudíků
- Napište adresu internetových stránek restaurace U Drudíků:
_______________________________________________
38. COOP
- Kolik zákazníků může současně nakupovat v prodejně dle nařízení vlády?
__________________
39. Obecní úřad
- Ze kterého roku je první písemná zmínka o Zruči?
______________________________________
- Co má obec ve znaku?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Jak se jmenuje starosta obce?
_____________________________________________________
40. Vodojem
- Kdo je vlastníkem vodojemu?
______________________________________________________
41.Ordinace praktického lékaře
- V kterých dnech ordinuje lékař i odpoledne?
___________________________________________
42. Moštárna
- V sobotu se moštuje. V kolik hodin?
__________________________________________________
43. Klubovna Usměvavého Sluníčka
- Na klubovně je vyznačena „bezstresová zóna“. Co musíte udělat před vstupem do
ní? ___________________________________________________________
- U levého rohu budovy visí obraz se stromy. Jaké stromy to jsou a kolik jich je?
_________________________________________________________________
44. Koně
- Chovají ve výběhu za č. p. 179 také bílého koně? __________________________
45. Bez určení přesné polohy
- Kolik Kč stojí uložení 1 kolečka suti do kontejneru na stavební suť?
______________________

