Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti
POKYNY:
a) Schránky jsou umístěny na tajných místech – viz seznam níže.
b) Schránky jsou schované, prosíme o její navrácení na původní
místo pro další cestovatele.
c) Schránku opět řádně uzavřete, aby do ní nemohla voda.
d) Prosíme o zaslání fotografií z vašeho putování na email
klara.dvorakova@mascmp.cz

POKYNY k vyplnění tajenky:






v keškách najdete indicie pro hledaný výraz do tajenky
kešky jsou označeny písmeny
správné slovo napište do křížovky dle jednotlivých řádků se stejným označením
písmenka ve zvýrazněném poli tvoří tajenku (dle pořadí)
kešky označené písmeny C, G, L obsahují dvě písmenka do tajenky (v křížovce je tedy zapište
na dva řádky označené stejnými písmeny)
 vyluštěnou tajenku napište do prázdninového pasu – na poslední stranu

Umístění schránek
Hubertka - číslo místa v pasu 1
Keška: Rybník Hubertka se nachází mezi obcemi Květnov a Okrouhlička (nedaleko Havlíčkova Brodu).
Schránka je umístěna u cesty k příjezdu do areálu. Stačí najít závoru a převislou vrbu, pod kterou leží
placatý kámen, který ukrývá schránku.
http://www.rybnikhubertka.cz/

Hrad Orlík - číslo místa v pasu 2
Keška: Hrad leží nad městem Humpolec – příjezdová cesta vede z osady Rozkoš. Schránka je
umístěna u cesty k hradu - v poslední zatáčce před vstupem do hradu (cca 40 metrů před bránou) je
informační tabule naučné stezky (zastavení číslo 31). Kousek nad ní (u cesty) stojí krásný velký listnatý
strom a u jeho kmene je pod kameny umístěna schránka. Na hledaném stromě jsou umístěny
turistické značky.
http://www.castrum.cz/

Stvořidla - číslo místa v pasu 4
Kešky: Schránka je umístěna nedaleko recepce v areálu „Stvořidla“. Od chatky RECEPCE vede drát
ke sloupu (cca 50m). U sloupu přejděte kolmo silnici, kde stojí strom (dub). Schránka je umístěna pod
kamenem těsně u kmene stromu (příjezdová silnice z Dobrovítovy Lhoty). Na Stvořidla můžete také
dojet vlakem ze Světlé nad Sázavou.
http://www.chatkystvoridla.cz/

Kamenný most sv. Lutriána - číslo místa v pasu 5
Keška: Ze silnice Věžnice - Šlapanov vede k mostu cyklostezka do Kamenné (na odbočce je
autobusová zastávka – dolní samoty). Schránku najdete pod velkým kamenem v těsné blízkosti
informační tabule o historii mostu.
http://www.obecveznice.cz/galerie/1642-kamenny-most.aspx

Dobronín – Ranč Ztracená podkova - číslo místa v pasu 6
Keška: Ranč leží na okraji Dobronína směrem na Jihlavu - na poslední křižovatce v obci se dáte
doleva. Můžete se vydat po Naučné stezce o koních nebo si pohrát na dětském hřišti. Schránku
najdete pod lavičkou u cesty před rančem, střeží ji socha koně v nadživotní velikosti od M. Olšiaka.
http://www.ztracenapodkova.cz/

Luka nad Jihlavou - číslo místa v pasu 8
Keška: Schránka je umístěna u vstupu do MUZEA - pod krajním kamenným korytem s květinami.
http://www.lukanadjihlavou.cz/muzeum-luka-nad-jihlavou/os-41961

Polná - číslo místa v pasu 9
Keška: Pod schodištěm ke chrámu Nanebevzetí panny Marie je kašna. Schránku hlídá svatý Petr s klíči
a je umístěna u zdi za kašnou.
http://www.mesto-polna.cz/chram-nanebevzeti-panny-marie/ds-25713

Polná – Židovské regionální muzeum - číslo místa v pasu 10
Keška: Schránka je umístěna na Rabínském plácku v Polné. U zadní strany synagogy roste velký
pichlavý keř a za ním u kamenného pilíře pod kamenem je schovaná keška.
http://www.kzhp.cz/zide
http://www.mesto-polna.cz/regionalni-zidovske-muzeum-synagoga-a-rabinsky-dum/os-13217

Nížkov - číslo místa v pasu 14
Keška: Schránka je umístěna v centru obce u zdi ke vstupu ke kostelu sv. Mikuláše. Kešku střeží dobrý
duch stromu akátu. V areálu kostela je umístěna kostnice (je uzavřena, ale po domluvě s panem
starostou nebo panem farářem je možná prohlídka kostnice).
http://www.zdarskypruvodce.cz/kostnice-nizkov/
http://www.nizkov.cz/historie-obce/historicke-pamatky/

Poděšín číslo místa v pasu 15
Keška: Schránka je umístěna v centru obce Poděšín nedaleko sochy „STROM“ od Michala Olšiaka pod stříbrným symbolem vánoc 
http://www.podesin.cz/zajimavosti/2489-2/
www.olsiak.cz

Krátká - číslo místa v pasu 17
Keška: V Krátké se uchoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury žďárské oblasti.
Pomalu projděte vesničkou až téměř na její konec (cca 300 metrů od autobusové zastávky). Schránka
je umístěna těsně nad druhým rybníčkem (s rákosím) – u boku dřevěného přístřešku nad přítokem do
rybníčka (haltýř). Naproti přes silnici je hasičská zbrojnice.
http://www.snezne.cz/kratka/

Polnička u Žďáru nad Sázavou - číslo místa v pasu 19
Keška: V areálu „Salon expres Polnička“ najděte dřevěný mostek přes potok. U něj na břehu roste
řada malých vrb. Schránka je umístěna na zemi pod jednou z nich. V areálu najdete mnoho atrakcí
pro děti a výborné občerstvení pro rodiče .
http://www.vagonpolnicka.cz/

– www.mascmp.cz

Více informací: webové stránky
Marta Vencovská,T: 608 640 399, E: marta.vencovska@mascmp.cz

