1. OKRUH - PŘÍRODNÍ A TURISTICKÁ
ZAJÍMAVOST
INFO:
Na území města Slatiňany leží pískovce druhohorního stáří, dříve využívané jako pískovcový
lom. V dnešní době ho navštěvují horolezci jako cvičný terén. Vedle protéká řeka Chrudimka.
Tato oblast je hojně navštěvována také turisty a cyklisty.
Otázka: Jak se nazývá tato oblast?
a/ Kunčí
b/ Orel
c/ Škrovád

INFO:
Nad zámeckým parkem se rozprostírá třešňová alej. V letním období je hojně navštěvována
turisty a návštěvníky města. Na pastvinách v okolí můžeme vidět koně i malá hříbata.
Z altánku je nádherný výhled do okolí. Prochází tudy naučná stezka a je tu několik
informačních tabulí, které informují o přírodě, zvířatech i ptácích, kteří se zde vyskytují.
Otázka: Jak se nazývá tato stezka?
a/ stezka k vyhlídce Chlum
b/ stezka k Monaku
c/ stezka Ke Kočičímu Hrádku

INFO:
K zámku přiléhá zámecký park založený na počátku 19. století knížetem Karlem
Auerspergem. Ten jej založil v anglickém stylu, který se vyznačuje snahou přiblížit se
původní krajině. Zpočátku nebyl park oplocen, ale volně přecházel v oboru určenou k chovu
jelení zvěře. V parku byl vybudován rybník a vzniklo zde hospodářské stavení. Nachází se
zde i nejbohatší sbírka dřevin ve východních Čechách.
Otázka: Co se ještě nachází v parku?
a/ pískovcové skály
b/ zoologická zahrada
c/ výběh koně Převalského

2. OKRUH - VÝZNAMNÁ OSOBNOST SPJATÁ
S MÍSTEM
INFO:
Město Slatiňany navštěvoval po několik let o prázdninách jeden z českých básníků,
dramatiků, literární a divadelní kritik. Nejvíce vlastní mu byla lyrika, kde vyjádřil touhu po
plném citovém a smyslovém vyjádření jedince. Pravidelně se vracel do svých oblíbených míst
ve městě a okolí města, setkával se s jeho občany a procházel se třešňovou alejí.
Otázka: Jak se jmenoval?
a/ Karel Čapek
b/ Jaroslav Vrchlický
c/ Karel Havlíček Borovský

INFO:
Město Slatiňany je proslaveno chovem koní. Jednou z významných osobností, která zde
působila a zaměřila se na regenerační proces při záchraně starokladrubského vraníka, je
člověk, zakladatel sbírek ve zdejším zámku. I jeho publikační a přednášková činnost byla
velmi bohatá. Jeho práce jsou stále základem pro práce zootechniků působících v chovu všech
plemen zvířat.
Otázka: Kdo byl zakladatelem sbírky hipologického muzea?
a/ František Bílek
b/ Petr Vokáč
c/ Pavel Jahoda

INFO:
Ve Slatiňanech se narodil a část života prožil amatérský filmař a velký sportovec. Byli
vynikajícím lyžařem a zúčastnil se i motocyklových závodů.
Otázka: Která z těchto osobností to byla?
a/ Karel Zeman
b/ Miroslav Kroufek
c/ Jaroslav Dudek

3. OKRUH - VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ
PAMÁTKA MINULOSTI
INFO:
Nad zámeckým parkem ve Slatiňanech začíná naučná stezka, která vede romantickou
přírodou a je 2 km dlouhá. Na ní jsou informační tabule, na kterých se dozvíte o krásách a
zajímavostech okolní přírody a historii regionu. Na jejím konci je atrakce pro ty nejmenší
návštěvníky. O to se postarala kdysi kněžna, která na zdejším zámku pobývala.
Otázka: Co je míněno touto atrakcí? Co se v lese nad parkem pro zábavu dětí nachází?
a/ Kočičí hrádek
b/ Koňský hrádek
c/ Kašpárkův hrádek

INFO:
Město Slatiňany leží ve východních Čechách na řece Chrudimce. První zmíňky pramení
z roku 1294. Slatiňany měnily majitele poměrně často. Od druhé poloviny 18. století
zaznamenaly značný rozvoj. Vedle šlechtických rodů mezi ně krátce patřilo dokonce i
nedaleké královské město Chrudim, jemuž byly Slatiňany konfiskovány panovníkem za účast
ve stavovském odboji. Velkého rozvoje zaznamenaly Slatiňany za působení rodu Auerspergů.
Otázka: Co dali tito majitelé postavit ve Slatiňanech?
a/ rozhlednu
b/ hřebčín
c/ lanový park

INFO:
K nejvýznamnějším památkám města Slatiňany patří zámek, původně gotická tvrz, jenž
prodělal složitý stavební vývoj a dnešní podobu získal na konci 19. století.Zámek je
významný sbírkou dřevin v přilehlém parku. Nesmíme opomenout na hřebčín / též
v zámeckém parku / známý chovem starokladrubského vraníka.
Otázka: Co se v současné době nachází na zámku?
a/ expozice historie města Slatiňan
b/ expozice slavných osobností města
c/ expozice hipologického muzea

