ZA DALEKÝMI VÝHLEDY ZE SLOUPU DO ŠOŠŮVKY
Budete potřebovat tužku nebo prupisku.
Trasa může být místy náročnější na orientaci.
Těm, kteří chtějí mít jistotu, doporučujeme
GPS nebo mobil s touto funkcí, příslušné
souřadnice najdete v mapě.

DÉLKA TRASY

4,5 km

Start: hotel Stará škola
Náročnost: střední
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Sochu světce vidíte přímo
ze startovního bodu. Na podstavci stojí:
Blahoslavení, kteří
(15)

nezhřešili.
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Ve sloupském příběhu šneka Krasíka poslal chytrý Janek čerta
pro kus skály až do Krkonoš. Když se čert s kamenem, dnes
zvaným Hřebenáč, vracel, jistě viděl celý městys jako na dlani,
a kdyby měl při té dřině čas, bezpochyby by ho potěšil i krásný
výhled do kraje. Čert nakonec Janovu duši nezískal a odtáhl
s prázdnou. Zato vás na konci putování po vyhlídkách v okolí
Sloupu čeká tajná schránka a v ní možná i nějaká odměna.
Nejdřív však musíte správně vyluštit tajenku!

Pokračujte doleva, přes můstek a podél
potůčku. Nechte se vést polní cestou, která
se po chvíli stáčí doprava na louku. Vidíte
dřevěnou lavičku u pěšiny? Pak jste šli správně.
Vydejte se po lesní pěšině a pozorně sledujte
značky ve tvaru šnečí ulity.
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Došli jste na vyhlídku? Výborně!
Dokážete zjistit, kdo přístřešek vyrobil?
Hledejte dobře.

Než dorazíte ke kapli, nesmíte minout hasičskou
zbrojnici, která je kousek pod kaplí. Na hasičské
zbrojnici visí cedule. Jaký je na ní letopočet?
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Čeká vás procházka lesem. Držte se lesní pěšiny, stále rovně a mírně
do kopce. Na křížení cest se dobře rozhlédněte, zda neuvidíte
značku. Vyšli jste ve vsi? Skvěle! Stačí se rozhlédnout, určitě uvidíte
kapli na kopci. Vydejte se k ní. A cestou mějte oči na šťopkách.
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Kromě letopočtu je na ní taky znak obce
Šošůvka. Ve znaku obce je rýč coby symbol
zemědělství, včelí...
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Stojíte přímo před kaplí s hlavním
vchodem za zády? Pak se díváte na
nejvyšší bod Moravského krasu,
Helišovu skálu. Poté můžete vyrazit
podél zahrad polní cestou doprava.
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Ke kapli vás navedou směrovky. Z nich
zjistíte, že kaple v Šošůvce je zasvěcena
dvěma světcům. Kteří to jsou?

U cesty vidíte malý křížek s kamennou
podezdívkou. Jaký je na něm letopočet?
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Pokud jste nazabloudili, vyšli jste ve Sloupu
a kostel je nedaleko. Najděte hasičskou zbrojnici,
která je kousek za kostelem. Jaké heslo je pod
sochou sv. Floriána, patrona hasičů?

(23)

(8)

12

(17)
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Pokračujte dál kolem včelích úlů a po asfaltce doprava, dokud neuvidíte
černooranžový sloupek č. 109. To je to správné místo k odbočení doprava
na polní cestu. Pokračujte sadem a pak podél okraje lesa.
Až dojdete k jedné lavičce, vstupte do lesa a hned se dejte po pěšině stále
dolů z kopce. Nemějte strach, už jste prakticky zpátky ve Sloupu.

Nápovědu, kde najdete poklad, hledejte na
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- bližnímu ku pomoci.
Tak už víte, kam se vydat pro truhličku?
Přejeme hodně štěstí.
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Problémy s tajenkou či nalezením schránky nahlaste obsluze hotelu Stará
škola, který je také pohádkovou kanceláří. V hotelu se můžete samozřejmě také
občerstvit před cestou za dalším Krasíkovým dobrodružstvím.
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49°25.063'
16°44.585'
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49°25.028'
16°44.227'
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Tip

49°24.988'
16°44.677'

na výlet

Helišova skála, nejvyšší bod
Moravského krasu: vyhlídka
a koupání v lomu.
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49°24.853'
16°45.064'

49°24.678'
16°44.482'

Tip

na výlet

V Ostrově, jen 6 km odsud, je
jeskyně Balcarka s krásnou
a přitom nenáročnou trasou
vhodnou pro menší děti.

49°24.417'
16°44.869'
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Líbilo se vám ZA DALEKÝMI VÝHLEDY ZE SLOUPU DO ŠOŠŮVKY?
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

