Kolem studánek a pomníčků
V Olomučanech před více než 300 lety bydlel mladý muž s černým knírkem na Čertově hrádku.
Lákal ženy k sobě do služby. Byl to však převlečený čert a ženy už se nevrátily. Mladý tovaryš Mikeš
však za pomocí šnečka Krasíka čerta přelstil. Čert vzal nohy na ramena a už se zde nikdy neukázal.

DÉLKA TRASY

7 km

Start: Hotel Olberg Olomučany
Náročnost: snadná

Olomučany jsou krásná vesnice s rybníkem Bahňák, kde se můžete vykoupat. Nebo se podívat na
Čertův hrádek či Nový hrad. Je zde zbudováno Muzeum keramiky. V okolí je mnoho cyklostezek,
naučná stezka, studánky a pomníky.
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Na cestu se šnečkem se dnes vydejte,
tento pracovní list si v restauraci vezměte.

Tam šeptal kukaččin hlas,
u studánky se zastav zas.
Kolem studánky čert z pověsti
běhal na Nový hrad, jako mladý pán.
Nakresli nám,
svého čerta sám.
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Po cestě kolem školy se dejte,
do kopce ke chrámu dojdete.
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Tvým úkolem prvním je, zjistit, jak se kostel jmenuje.
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Až vše vyřešíš a trochu si odpočineš,
zpět k rozcestí pak půjdeš.
Od něj pak přímo cestou polní,
do lesa u rozcestí zvolni.
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Pěšinou dál až k rozcestí stoupej,
zde další přemýšlení čekej.
Na tabuli najdeš cenné informace,
jméno průvodce uhodnout bude tvoje práce.

Od kostela už vidíš žáby na vodní hladině,
rybník Bahňák tě po cestě nemine.
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Za šipkou a žlutou stopou se doprava vydej,
do lesa vejdi a ke studánce spěchej.
Zde odpočiň si chvíli,
tvůj další úkol se chýlí.
Nás bude zajímat, jak se jmenoval,
ten, co to tu vybudoval.

Kdo chce může Nový hrad navštívit,
my však po Hradské silnici musíme zamířit.
Po silnici dojdete až k památníku,
který ukáže směr na soklíku.
Pozastav se tam,
kde ukáže ti čas,
úkolem chlapců a mladých dam,
je zapsat římský i arabský čas.
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Tam stojí busta na podstavě,
zapsat si její jméno je nasnadě.
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Pozor, toto není vše, co vědět chci,
zajímá mě nápis, kde je tetřev tokající.
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Dva citáty zde také najdeš, druhého autora mi napiš.

Na obecním úřadě navštívit můžete,
Muzeum keramiky si prohlédnete.
Poslední hádanku uhodnete,
když si na informačním panelu přečtete.
Jak se jmenovala továrna,
kde dříve bývala sklárna?
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Tak už kód i tajenku znáš,
a do skrýše se snadno podíváš.
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Po úkolu doprava se vydejte,
dále po červené půjdete.
Od rozcestí u památníku Máchova,
už není cesta kočárková.
Kdo byl ten, jehož jméno památník udává?
Úkol je lehký, vždyť je postava známá.

(4)

V jaké výšce nalézáš se? To před tebou
nápis nese.

Po červené jdi dál po krkolomné cestě,
nebo vrať se zpět k Hradské cestě
až k rozcestí pod památníkem Máchovým,
kde červená se žlutou se napojí.
Po červené dojdeš až k zastávce,
kříž zbudován nákladem obce,
Opiš si vystavení léta páně rok ,
pak dolů až k obecnímu úřadu udělej nějaký krok.
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POKLAD JE
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KÓD
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Líbilo se vám Kolem studánek a pomníčků?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.
Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva Moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Lažánky

Za vůní vosku a mýdla

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

