Vánoční hra pro děti i dospělé: Hledejte zatoulané vánoční andílky!
Hledejte vánoční andílky, zahrajte si i letos hru s nádechem tajemství. Ti u morového
sloupu nám za ten rok trochu povyrostli a do ulic centra se vydají jejich menší kamarádi.
Opět se bohužel nemůžeme sejít na náměstí, můžeme se ale toulat ozdobeným městem,
adventně se naladit a hrát si.
„Měla jsem velkou radost z pozitivních ohlasů, z toho, jak byla vánoční andělská hra loni
přijata. Je pro mne výzvou a velkým potěšením zorganizovat letos druhý ročník „lovu“ na
zatoulané andílky. Koncept zůstane stejný, ale čekají vás samozřejmě nová místa a s nimi
související nápovědy. Novinkou je, že jsme se letos rozhodli zapojit i hledače s uměleckými
sklony a ze všech nahraných fotografií odměníme tři nejpovedenější,“ uvádí hru
místostarostka Stanislava Tichá.
Počínaje středou 1. prosince se kdesi v historickém centru města rozsvítí jeden zatoulaný
andělíček. Najděte ho. Veršovanou nápovědu s fotografií, která také trochu napoví o jeho
umístění, najdete na facebooku právě v den, kdy se rozhodne ukázat. A tak to bude každý
druhý den. Zveřejníme nápovědu ve chvíli, kdy už na vás někde další andělíček čeká (tedy
1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 21. a 23. prosince).
První tři detektivové, kteří anděla najdou a nahrají jeho fotografii do komentářů pod
nápovědu na facebooku, získají od radnice odměnu. A samozřejmě velice přivítáme i další
vaše fotografie, přidejte je do komentářů, i když nestihnete být mezi prvními.
Tři nejpovedenější fotografie dostanou také odměníme.
„Až budou všichni zatoulaní andílci svítit, a to bude od Štědrého dne až do Tří králů, můžete
se za nimi vydat s pracovními listy. Pokud zvládnete správně vyplnit tajenku, čeká na vás na
radnici sladká odměna,“ doplnila Stanislava Tichá. Pracovní listy bude možné stáhnout
z webu, vyzvednout v Ježíškově kanceláři či na podatelně radnice. Podrobnosti k vyzvednutí
odměn sdělíme včas.
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