
  
 

 
 

Barevné Velikonoce v pandemii aneb Ozdobte velikonoční strom 

Hru pro rodiny vyhlašuje Městská knihovna Sedlčany 

 

Velikonoce v tomto roce strávíme s největší pravděpodobností opět bez koledníků, přátelských 

posezení, sousedských potlachů a velkých rodinných setkání. Abychom z nich neměli pocit šedi a 

smutku, zkusme je rozveselit ozdobenými velikonočními stromy. Cílem je propojit se i bez osobního 

kontaktu, ale s radostí. 

Velikonoční hra se skládá ze dvou částí. Je možné zapojit se do obou nebo pouze do jedné z nich. 

Zapojit se mohou celé rodiny. Všichni, kdo se zúčastní zdobení velikonočního stromu nebo hledání 

velikonočního stromu nebo obojího, souhlasí se zveřejněním jména rodiny.  

U obou částí hry je nutné dodržovat všechna platná epidemiologická nařízení. 

 

Část 1: Ozdobte velikonoční strom (22. 3. – 30. 3. 2021) 

- Vyberte strom ve městě Sedlčany, který je dobře viditelný z veřejných cest (ulic, cest, 

chodníků), a velikonočně jej ozdobte. K tomuto účelu použijte materiály, které nepodléhají 

rozmočení apod. 

- Zdobit jej můžete od 22. 3. 2021 do 30. 3. 2021. 

- Bonusem ozdobených velikonočních stromů mohou být vzkazy nebo texty pro všechny. Týkat 

se mohou historie Velikonoc, oblíbené rodinné tradice, tradičních velikonočních receptů 

nebo to může být jen pár vět pro radost. 

- Zapojit se mohou rodiny, ale i organizace – ZUŠ, RC Petrklíč, družiny, spolky apod.  

- Každá rodina za svůj strom „ručí“ a po skončení hry, nejdéle do 12. dubna, jej odstrojí. 

- Napište nám na níže uvedenou e-mailovou adresu, kde se „váš“ strom nachází a přiložte jeho 

fotografii. 

- Všichni, kteří se do této části soutěže zapojí, budou odměněni drobnými dárky. 

- Vše pošlete na email pokorna@knihovna-se.cz do 30. 3. 2021. 
 

 

Část 2:  Najděte ozdobené velikonoční stromy (31. 3. – 5. 4. 2021) 

- Najděte co nejvíce ozdobených velikonočních stromů ve městě Sedlčany. 

- Napište nám na email pokorna@knihovna-se.cz kolik velikonočně ozdobených stromů jste 

našli a kde se nacházejí. 

- Hledají pouze rodiny a to od 31. 3. do 5. 4. 2021. 

- Knižní odměnu získají tři rodiny, které najdou nejvíce velikonočně ozdobených stromů. 

Rozhodovat bude datum a čas zaslání údajů. 

- Vyhodnocení hry bude zveřejněno po Velikonocích, 7. 4. 2021, na webových stránkách 

knihovny www.knihovna-se.cz, na facebooku a instagramu knihovny. 
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