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Velká prázdninová soutěž 2018 

Průkaz prázdninového 

cestovatele 

 
CESTOVATEL: 

Jméno:………………………………………….                          foto 

Příjmení:……………………………………….. 

Adresa:………………………………………… 

Telefon: ……………………………………….. 

Email:………………………………………….. 

 

Škola:…………………………………………… 

Třída (od září 2018): …………………………. 

 

Info: www.mascmp.cz 
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Pravidla  

1. Návštěvy míst je třeba uskutečnit v době realizace soutěže - 15. 6. 2018 – 31. 8. 2018. 

2. Výběr místa: pokud je v zadání více míst, tak pro splnění úkolu stačí navštívit jedno z nich, 

ostatní jsou jako doporučující. 

3. Datum návštěvy – uveďte datum konání výletu. 

4. Spolucestující – doplňte s kým jste na výletu byli (rodiče, babička, kamarádi,…..). 

5. Zajištění důkazu o návštěvě místa: razítko z místa, vstupenka, jízdenka, namalovaný 

obrázek, fotografie,… (vyberte minimálně jeden důkaz z doporučení u jednotlivých míst). 

6. Na 11 místech je umístěna keška. 

7. Vyplněné průkazy odevzdejte do 30. 9. 2018.  

Osobně – Informační centrum Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná 

Poštou – MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Husovo náměstí 39, 588 13 Polná 

 

 KEŠKY/ SCHRÁNKY: 

 Schránky jsou umístěny na tajných místech. Jejich seznam a podrobný popis najdete na 

webových stránkách www.mascmp.cz. 

 Schránky jsou schované, prosíme o jejich navrácení na původní místo pro další cestovatele. 

 Schránku opět řádně uzavřete, aby do ní nemohla voda. 

 V každé schránce (kešce) je schován kousek tajenky (2 – 3 písmenka). 

 Tajenka je složena z písmenek v označených políčkách. 

 Až najdete všechny schránky, tak z označených písmenek sestavte tajenku.  

 

Ocenění:   

 Každý účastník soutěže, který  prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Průkazu cestovatele“ 

dostane dárek. 

 Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst budou speciálně oceněni. 

 

Doporučení: 

Před výletem si na internetu zjistěte návštěvní hodiny. 

 Zjistěte si na mapě, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který byste měli navštívit. 

 Vezměte si s sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete.  

 Z výletů nám můžete zasílat zprávy a fotografie (popis a datum). 

Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak 

společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém i vzdálenějším okolí.  

 

Více informací: Marta Vencovská 

Tel.: 608 640 399, email: info@mascmp.cz 

 

Prázdninová soutěž je podpořena Krajem Vysočina v rámci projektu „Propagace MA21 
v regionu MAS Českomoravské pomezí“. Realizátor soutěže: MAS Českomoravské pomezí 
o.p.s. 
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mapa umístnění míst, zdroj: mapy.cz  
   číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

 1 Lipnice nad Sázavou keška 

2 Dobrá Voda keška 

3 Pohleď keška 

4 Havlíčkův Brod keška 

5 Stvořidla keška 

6 Jihlava keška 

7 Příseka keška 

8 Polná keška 

9 Velké Dářko 

 10 Dolní Rožínka 

 11 Zubštejn 

 12 Bystřice nad Pernštejnem 

 13 Hrad Pernštejn 

 14 Kamenice nad Lipou 

 15 Hrad Kámen 

 16 Dalešická přehrada keška 

17 Babylon keška 

18 Mohelenská hadcová step keška 

19 Toulovcovy Maštale 
 20 Zderaz   

21 Zámek Nové hrady    

Na 11 místech 

jsou schované 

kešky s částí 

tajenky! 
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

1 Lipnice nad Sázavou – Oko, Ucho, Ústa (Národní památník odposlechu v zatopených žulových 
lomech u Lipnice nad Sázavou), hrad – okres Havlíčkův Brod 

 
Důkaz: fotografie, namalovaný obrázek, vstupenka, razítko, keška 
https://www.hrad-lipnice.cz/cs; http://www.hrady.cz/?OID=8988 

2 
Dobrá Voda - Žižkova studánka (po žluté turistické cestě z obce Dobrá voda nebo Malčín). Dle 
pověsti se u této studánky zastavil Jan Žižka během pronásledování krále Zikmunda, který 
před jeho vojsky prchal po porážce u Kutné Hory – okres Havlíčkův Brod  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, keška 
https://www.turistika.cz/mista/zizkova-studanka 

3 Pohleď – Selské muzeum Michalův statek – okres Havlíčkův Brod  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, keška 
http://www.michaluvstatek.cz/ 

 

https://www.hrad-lipnice.cz/cs
http://www.hrady.cz/?OID=8988
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

4 Havlíčkův Brod - Městský park Budoucnost, vyhlídka na kostele (zvon Vilém), Muzeum 
Vysočiny, Dům Karla Havlíčka Borovského – okres Havlíčkův Brod  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
http://www.muzeumhb.cz/ 

5 Stvořidla - Přírodní rezervace Stvořidla, Ráj skautů – Sluneční zátoka, cesta Posázavským 
pacifikem – okres Havlíčkův Brod  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, jízdenka, razítko, keška 
https://www.svetlans.cz/; http://www.region-vysocina.cz/prirodni-rezervace-stvoridla-cx937 

6 Jihlava - ZOO, Strašidelné bludiště, Hornická naučná stezka, Rodinný park Robinson – okres 
Jihlava 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
https://www.jihlava.cz/strasidelne-bludiste/os-43438; https://zoojihlava.cz/; 
https://www.robinsonjihlava.cz/ 

https://www.svetlans.cz/
https://www.jihlava.cz/strasidelne-bludiste/os-43438
https://zoojihlava.cz/
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

7 Příseka - Unikátní muzeum autíček v nově zrekonstruovaném zámku Příseka – okres Jihlava  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
http://www.muzeumauticek.cz 

8 
Polná - Kostel svaté Kateřiny, Polenský hrad, výhled na rybník Peklo, voliéra s dravci a 
pravidelné ukázky krmení dravců, Muzeum – expozice věnovaná vzniku Československé 
republiky (100 let od vzniku) – okres Jihlava 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
http://www.infocentrumpolna.cz/kostel-svate-kateriny/d-1254; https://www.muzeum-polna.cz/ 

9 Velké Dářko - Koupání a výlety na lodičkách, Saloon expres v Polničce, naučná stezka Velké 
Dářko – okres Žďár nad Sázavou 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, razítko 
http://www.vagonpolnicka.cz/; https://velke-darko.ceskehory.cz/ 

http://www.infocentrumpolna.cz/kostel-svate-kateriny/d-1254
http://www.vagonpolnicka.cz/
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

10 Dolní Rožínka - Strašidelný zámek Draxmoor – okres Žďár nad Sázavou 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://strasidelny-zamek.cz/ 

11 Zubštejn - Zřícenina hradu, který je jeden z největších hradů Moravy. Zubštejn leží u obce 
Pivonice na Žďársku – okres Žďár nad Sázavou 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
https://info.bystricenp.cz/zricenina-hradu-zubstejn 

12 Bystřice nad Pernštejnem - Centrum EDEN – zábavní a poznávací park na Vysočině, expozice 
starých řemesel, bludiště, Horácká vesnice – okres Žďár nad Sázavou  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://www.centrumeden.cz/cs 



8 
 

číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

13 Hrad Pernštejn - Mimořádně zachovalý středověký hrad – těsně za hranicí okresu Žďár nad 
Sázavou  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
https://www.hrad-pernstejn.eu/ 

14 Kamenice nad Lipou - Rodinný zábavný park Fábula – zážitkový areál skřítka Fábuly leží na 
rozhraní Kraje Vysočina a Jihočeského kraje – okres Pelhřimov  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
https://pohadkova-rise.cz/ 

15 Hrad Kámen - Muzeum motocyklů, nedaleko Pacova – okres Pelhřimov  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://www.hradkamen.cz/ 
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

16 Dalešická přehrada - Plavba vyhlídkovou lodí, exkurze do nitra hráze Dalešické přehrady nebo 
do přečerpávací stanice vodní elektrárny Dalešice (po domluvě) – okres Třebíč 

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, plavenka, razítko, keška  
http://www.dalesickaprehrada.cz/navsteva-ic-pve-dalesice/ 

17 Babylon - Jedna z nejstarších rozhleden na Moravě – okres Třebíč  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
http://obeckramolin.cz/rozhledna-babylon/ms-1155/p1=1155 

18 Mohelenská hadcová step - Unikátní přírodní rezervace, naučná stezka – okres Třebíč  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko, keška 
https://www.treking.cz/regiony/mohelenska-hadcova-step.htm 
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číslo Místa v prázdninovém pasu - 2018 

19 
Toulovcovy Maštale - Přírodní oblast pískovcových Budislavských skal a borových lesů. 
Rozkládají se asi 13 km jihozápadně od města Litomyšl, mezi obcemi Proseč, Budislav a Nové 
Hrady – okres Chrudim  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://www.toulovcovymastale.cz/ 

20 Zderaz - Skalní obydlí v obci Zderaz – okres Chrudim  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://www.obeczderaz.cz/23-skalni-obydli/ 

21 Zámek Nové hrady - Pozoruhodný rokokový zámek bývá označován jako „Malý Schönbrunn“ 
nebo „České Versailles“ – okres Chrudim  

Důkaz: namalovaný obrázek, fotografie, vstupenka, razítko 
http://www.nove-hrady.cz/ 

 


