
Jaká velká akce nás čeká v červnu ve městě Frýdlant? 
 

 
 

 

 
1. Jméno syna Melchiora a Kateřiny z Redernu. 

2. Křestní jméno spisovatele, který navštěvoval pracovně Frýdlant, jeho sestra zde 

studovala na Mlékárenské škole a hrad a zámek Frýdlant ho inspiroval k napsání knihy.  

3. Město na Frýdlantsku, ve kterém se nachází dohromady 3 kostely. 

4. V kostele Nalezení sv. Kříže se nachází mauzoleum rodu… 

5. Název kopce, na kterém stojí rozhledna Frýdlantská výšina. 

6. Obec, kde se nachází rozhledna ve tvaru okurky. 

7. Město, v němž se nachází klášter a bazilika Navštívení Panny Marie. 

8. Muzeum, kde můžeme nalézt přes 130 vyřezávaných postaviček ve Frýdlantě. 

9. Nejvyšší hora české části Jizerských hor. 

10. Název frýdlantského pivovaru (Pivovar … ) 

11. Třetí křestní jméno Albrechta Václava … z Valdštejna 

12. Budova ve Frýdlantě, kterou navrhl architekt Franz von Neumann. 

13. Poutní místo, které můžeme vidět na kostelní zdi kolem kostela Nalezení sv. Kříže. 

14. Síň frýdlantské radnice, kde se konají svatby, vítání občánků, ale i koncerty. 



 

Soutěžní křížovka 
 
Chcete si zasoutěžit a navíc vyhrát super ceny? Pak se pusťte do luštění této 
křížovky, kterou pro vás připravilo Turistické informační centrum Frýdlant. Pro 
ty, kteří znají Frýdlant, bude křížovka hračkou, ostatní budou muset po 
správných odpovědích trochu pátrat. Ale věříme, že tajenku nakonec všichni 
zdárně vyluštíte! 
Vyplněnou křížovku s rozluštěnou tajenkou můžete do konce května 
odevzdávat přímo v Turistickém informačním centru v přízemí radnice, nebo 
pokud ji budete luštit třeba až doma, zaslat nám fotografii vyluštěné křížovky 
na email: mic@mesto-frydlant.cz či přes messenger na facebookovou stránku 
Enjoy Frýdlant.  
K tomu, abyste mohli být zařazeni do slosování o ceny, je potřeba vyplnit 
kontaktní údaje na konci této stránky. 
Z došlých vyplněných křížovek vylosujeme v první polovině června tři výherce. 
Ten, kdo bude mít vše vyplněné správně, bude zařazen do losování o hlavní 
cenu. Tou jsou dva lístky na akci, která je uvedena v tajence. Ti, kteří se v nějaké 
odpovědi spletou, ale tajenku přesto vyluští, budou zařazeni do losování o dvě 
jiné ceny.  
 
Přejeme mnoho štěstí při luštění!  
 
 
Váš tým odboru kultury a cestovního ruchu Frýdlant  
 
 
 
 
Kontaktní formulář, který je třeba vyplnit v případě, že se chcete zúčastnit 
soutěže o ceny. 
Podpisem potvrzujete, že v případě, že budete vylosován/a jako výherce 
soutěže, můžeme zveřejnit vaše jméno. 
 
 
Jméno a příjmení: 
E-mailová adresa/Facebookové jméno/telefonní číslo:  
Podpis:  
 

mailto:mic@mesto-frydlant.cz

