Ahoj rodiče a děti,
vítáme vás na dobrodružné výpravě kolem světa. Na cestě vás bude na obrázcích doprovázet náš pes jménem Baryk
– tedy pokud zrovna neměl na práci něco důležitějšího

.

Po cestě budete hledat krabičky ukryté za stromem, v kořenech, v pařezech, pod kameny… kdo má GPS zařízení,
může hledat krabičky s pomocí GPS souřadnic, a kdo nemá, hledá podle obrázků.
Celkem musíte najít 10 krabiček a v nich kromě příběhu najdete i úkoly, které budete po cestě plnit. Na konci každé
správné dobrodružné hry na vás čeká poklad.
JEN PRO RODIČE!!!!
Poklad ukryjte do jeskyně ve skalách hned za chatou (GPS máte níže). Můžete si půjčit i dřevěnou truhličku, kterou
najdete ve velké dřevěné truhle, poklad si ale vezměte svůj.
Prosíme vás, když krabičku najdete, přečtěte si, co je uvnitř, splňte úkol, pak papír vložte zpět do igelitu, igelit
s papírem vložte do krabičky, krabičku důkladně zavřete, aby papír uvnitř nenavlhnul a schovejte ji na to místo, kde
jste ji našli. Pak ji prosím důkladně ukryjte, aby ji nenašli náhodní kolemjdoucí a krabičku si neodnesli.
S vyndáním krabičky ze skrýše prosím počkejte, až kolem nikdo nepůjde, aby vás nikdo neviděl, jak ji vyjímáte. Mohl
by pak krabičku odnést.
Pokud by se stalo, že některá krabička bude chybět, prosím, napište mi, až se vrátíte na jitka.kr@centrum.cz. Řekněte
mi, které číslo chybí a my to opravíme.
Některé krabičky jsou důkladně schované, pokud je hned nenajdete, nezoufejte a hledejte dál. Někdy bývají ukryté
třeba kousek vedle. Pokud by některá krabička či příběh v ní chyběl, posílám vám na e-mail i všechny úkoly.
Trasa je dlouhá cca. 2,5 km, stoupání cca. 75 m. Až na pár obtížnějších míst u hradu Valečov (písčitá cesta s kameny,
schody) se dá jet hra i s kočárkem či dětským odrážedlem.
Start a trasa: začátek je u chatky. Půjdete od vjezdu dolů ve směru, odkud jste přijeli. Hned na první odbočce vpravo
hledejte první krabičku. Pak půjdete k vodárně, u ní zabočíte doleva do kopce. Budete se držet stále rovně, až už to
nepůjde. Před vámi uvidíte pole. Tam se dáte mírně doleva do kopce. Až po pravé ruce uvidíte polorozpadlé
posezení, můžete kolem něho projít úzkou pěšinkou a podívat se na hezké místo na kopci, kde si děti rády hrají. Pak
už ale pokračujte ve stejném směru, až se napojíte na žlutou turistickou značku. Po ní běžte až na hrad Valečov. Zde
si můžete dát občerstvení, je otevřeno každý den (limonáda, pivo). Sejděte dolů na louku pod Valečov a hledejte
dětské hřiště. Kolem něho projdete tak, že ho budete mít po pravé ruce. Běžte stále ve stejném směru, až uvidíte
malou cestičku odbočující z cesty, po které jdete, doleva. Zde je krabička č. 10. Pokračujte po pěšince k pokladu. Již
jste na dohled od chatky.

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.0303999&y=50.5071539&z=16&rc=95mmlxRZTSWf1xgSvfKagNkfipg3iRCflRgbJMfgPpf5XgY2RgbyfEvPFVPGg&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=c
oor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

1. V díře mezi dvěma akáty GPS N 50 30.492, E 015 01.674

Na stanoviště č. 2 pokračujte ve směru šipky

2. U paty mohutného dubu vpravo pod cestou (první za rozcestím u vodárny) GPS N 50 30.412, E 015 01.707

Na stanoviště č. 3 pokračujte ve směru šipky

3. Mezi kmeny dvou objímajících se stromů GPS N 50 30.282, E 015 01.825

4. V pařezu před rozcestím cest GPS N 50 30.230, E 015 01.911

5. Za povalenou lavičkou GPS N 50 30.241, E 015 02.115

Zde zahněte doleva do kopce.

6. U pařezu vedle plotu lesní školky GPS N 50 30.331, E 015 02.014

7. U dvojstromu s turistickou šipkou v místech, kdy se pěšina napojuje na širokou cestu GPS N 50 30.382, E 015
02.012

8. V dutém pařezu (kláda na fotce z dálky již byla odvezena) GPS N 50 30.463, E 015 01.901

9. V dutém pařezu na křižovatce s rozcestníkem a posezením GPS N 50 30.553, E 015 01.846

Tudy se vydejte od dětských herních prvků pod Valečovem

10. Za stromem vedle ztrouchnivělého pozůstatku pařezu GPS N 50 30.561, E 015 01.552

Poklad: V jeskyni nad cestou GPS N 50 30.542, E 015 01.605

