PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY 2021

ZÁMECKÝ PARK
VE ŽDÁNICÍCH
Vrbasovo muzeum ve Ždánicích založil ždánický učitel a historik Jakub Vrbas. Od r. 1938
byla sbírka zpřístupněna
v jeho domě ve Ždánicích a od r. 1940
ve dvou místnosNEZAPOMEŇTE
tech bývalé radSI VZÍT SVŮJ
nice. V r. 1946
byla otevřena na
zámku, kde byla
S SEBOU
obohacena o cenné
předměty ze zámku a zámecké Seidlovy vily. V současné době
se expozice nachází v jedenácti místnostech přízemí ždánického zámku a obsahuje
6000 předmětů.

RODINNÝ
PAS

Návštěva zámeckého parku ve Ždánicích vám poskytne příležitost k procházce krásným zámeckým
parkem, můžete si zde rozdělat rodinný piknik, užít
si letní radovánky v místním koupališti, které se nachází hned vedle parku, nebo zavítat na historickou
prohlídku Vrbasova muzea, kde díky Rodinným pasům můžete využít slevu 50 % na vstupné.

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským krajem.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

Mapka s místy, která souvisí
s otázkami, je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1
OKRES

HODONÍN

Po vstupu do parku se vydej doprava směrem k muzeu.
Po pravé straně najdeš psí hřbitov, který je umístěn
v zámecké skalce. Jak se jmenují pejsci, kteří zde odpočívají?
A ) Brok, Punťa, Alík
B ) Piff, Stopsi, Brock
C ) Maxipes Fík, Everest, Marshall

OTÁZKA Č. 2

Kolik vstupních bran a branek napočítáš v celém parku?
A) 3
B) 5
C) 8

OTÁZKA Č. 3

Na informační cedulce umístěné před muzeem najdi
rok, ve kterém byl Vrbas jmenován čestným občanem.
A ) 1940
B ) 1943
C ) 1944

OTÁZKA Č. 4

Před budovou muzea se nachází velká kamenná váza
ve tvaru leknínu. Kolik těchto váz tu je?
A) 2
B) 3
C) 4
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OTÁZKA Č. 5

Uprostřed parku je velký strom, sám svého druhu.
Víš, jak se tento strom jmenuje?
A ) Vrba
B ) Lípa
C ) Ginkgo biloba
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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