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) V každé schránce (kešce) je schován kousek křížovky. Vyluštěné heslo si zapište do
prázdninového pasu.
e) Tajenka je složena z písmenek v červeně označených políčkách
f) Až najdete všechny schránky, tak z označených písmenek sestavte tajenku ☺

Umístění schránek
1) Dobrohostov – Čertovo kopyto - číslo místa v pasu 4
Keška: schránka je umístěna u kamene s otiskem čertova kopyta.
Cesta k Čertovu kopytu: Vydejte se od Dobrohostova ke Sv. Anně. Cca 30 m před mostem přes potok
odbočte vpravo na cestičku (vede nad potokem do lesa a je označena jako hipostezka – bílý značka
s červeným puntíkem). Po cca 500 m - odbočíte doleva, přejdete potok. Hned u cesty na okraji lesa
leží kámen s otiskem čertova kopyta.

2) Havlíčkův Brod - číslo místa v pasu 6
Keška: schránka je umístěna v parku Budoucnost. Hledejte sochu Karla Havlíčka Borovského.
Schránka je umístěna těsně vedle schodů - pod smrčkem.

3) Hubertka - číslo místa v pasu 7
Keška: schránka je umístěna u cesty k příjezdu do areálu. Stačí najít závoru a převislou vrbu, pod
kterou leží placatý kámen, který ukrývá schránku.

4) Jihlava, ZOO - číslo místa v pasu 9
Keška: schránka je umístěna u velkého parkoviště (hlavního vstupu do ZOO). Hledejte velkou
kamennou spirálu. V místě kde se spirály téměř dotýká strom lípa, je pod kameny ukryta schránka.

5) Lípa – Lipské putování - číslo místa v pasu 12
Účast na akci Lipské putování – 22. 8. 2015, Lípa
Kešky: 2 schránky budou umístěny v areálu startu, a to pouze v době konání akce „Vyšlápni si
s rodinou krásnou lipskou krajinou, která se uskuteční v sobotu 22. 8. 2015.
Turistické trasy: 5km (dětská trasa se soutěžemi), 12 km, 18 km. Cyklotrasy: 15 km, 30 km, 60 km.
Start na trasy: 8:00 – 11:00 hod, Lípa u Havlíčkova Brodu od Pohostinství Na Růžku.

6) Lipnice nad Sázavou, Ústa - číslo místa v pasu 13
Keška: Vydejte se hledat kamenná „Ústa pravdy“. Najděte kámen, na kterém je vytesaný text a
šipka, která ukazuje na „Ústa“. Cca 6 metrů opačným směrem leží trojice balvanů, pod kterými je
schránka umístěna.
Národní památník odposlechu je označením pro trojici reliéfů vytesaných do skal v zatopených
lomech u Lipnice nad Sázavou. Cestou se můžete občerstvit v penzionu „Panská vobora“, který leží
na okraji obce (500 m od hledaného místa).

7) Šejdorfský mlýn, Okrouhlička - číslo místa v pasu 18
Keška: Před vstupem do pohostinství hledejte jako poznávací znamení 3 velké duby. Schránka je
umístěna pod hranicí dřeva, která leží několik metrů od dubů.

8) Westernové městečko Stonetown Kamenice - číslo místa v pasu 19
Keška: Na parkovišti před vstupem do areálu se pořádně rozhlédněte a hledejte velikou lípu - největší
strom mezi stromy, které lemují parkoviště. Schránka je umístěna těsně u kmene (nad zemí mezi
výhonky).
Cesta do westernového městečka: Mezi Kamenicí a Plačkovem je značená odbočka na polní cestu a
po ní podle ukazatelů dojedete lesem až na parkoviště (http://www.stonetown.cz)

Více informací: webové stránky obce – www.obeclipa.webnode.cz
Marta Vencovská,T: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz

