Milé děti a vážení rodiče,
současná doba je nelehká a my jsme přemýšleli, co bychom pro vás všechny mohli nabídnout
jako nenásilnou a pohodovou pohybovou aktivitu, do které by se mohli zapojit dobrovolně děti,
rodiče, rodinní příslušníci, případně širší veřejnost. Chceme tímto způsobem podpořit pohyb
dětí i vlastně i jejich rodin na čerstvém vzduchu spojený s poznáváním zajímavých míst
a přírodních krás na územním katastru obcí Hošťálková, Ratiboř a Kateřinice.
A protože základní a nejpřirozenější pohybovou aktivitou člověka je chůze, rádi bychom vám
všem jménem ZŠ chtěli nabídnout tento projekt. V podstatě je to soutěž, v které vyhrávají vlastně
úplně všichni, kteří splní zadaná kritéria. Soutěž jsme pojmenovali:

„TURISTICKÁ KORUNA ZŠ HOŠŤÁLKOVÁ“
Základní informace o soutěži:
CÍL SOUTĚŽE:
„Staň se držitelem TURISTICKÉ KORUNY vyhlášené ZŠ Hošťálková“

ROČNÍK: 1. (2021)

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Držitelem „Turistické koruny“ se stane každý z vás, kdo v daném termínu aktivně (po vlastních
nohou) navštíví všechna vypsaná místa, kterých bude v tomto 1. ročníku celkem 20. Důkazem
dosažení bude vaše fotka vyfocená tak, aby z ní šlo poznat, že se jedná o dané místo. Pokud
splníte návštěvy všech předepsaných míst, pošlete vaše fotografie + vaše údaje (tzn. jméno,
případně třída u žáků) na naši soutěžní emailovou adresu. O pořadí vždy bude rozhodovat čas
doručení fotek a údajů na soutěžní email.

TERMÍN KONÁNÍ: 1. dubna – 19. září 2021

SOUTĚŽNÍ EMAIL: koruna@zshostalkova.org

ODMĚNA: Každý držitel koruny bude odměněn originálním diplomem a malým dárkem. Ti
nejrychlejší z vás se mohou těšit i na další pěkné ceny. Předání diplomů a cen proběhne po
skončení termínu konání soutěže (termín se stanoví během zaří).

INFORMACE K SOUTĚŽI: Všechny informace k soutěži včetně popisu jednotlivých míst a poté i
seznam držitelů, najdete na internetových stránkách školy:
https://www.zshostalkova.org/
KATEGORIE:
I.
II.

Žáci ZŠ Hošťálková
Ostatní (rodiče žáků, rodinní příslušníci žáků, žáci jiných škol, zaměstnanci ZŠ
Hošťálková, ad.)

Informace k místům (cílům):
 Ke každému dílčímu cíli jsme vám připravili přesný odkaz (mapy.cz).
 Jakou trasou se ke jednotlivým cílům dostanete, necháme samozřejmě na vás, ale kdyby
někdo nevěděl „kudy-kam“, přidáváme náš tip, jak se k danému místu dostat a nebo tip
na zajímavý turistický okruh spojený s návštěvou místa.

Přehled míst (cílů) pro 1. ročník – 2021

1. Studánka Ondráška
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8497115&y=49.3370630&z=18&source=base&id=169
9244
https://mapy.cz/zakladni?merenivzdalenosti&x=17.8580417&y=49.3460972&z=14&dim=605ce5deede0008c40b37dfe

2. Pamětní kámen obyvatel Vařákových pasek
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8998656&y=49.3580790&z=17&source=base&id=222
6568&gallery=1
https://mapy.cz/zakladni?merenivzdalenosti&x=17.8984827&y=49.3611600&z=16&dim=6060b3a3cd7a88a31d2c159f

3. Lípa u Kamasů
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8716364&y=49.3979536&z=16&source=base&id=210
8458

https://mapy.cz/zakladni?merenivzdalenosti&x=17.8760815&y=49.3963286&z=16&dim=605cee71a8c8e2444fb37e08

4. Čertovy skály
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8347184&y=49.3384294&z=18&source=base&id=189
8469
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8449569&y=49.3503009&z=17&dim=605cefde29683ce84fe38251

5. Odpočinkové místo Na Kosiskách
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8886029&y=49.3670533&z=18&source=base&id=232
7319
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8890822&y=49.3639572&z=14&dim=605cf25b60f598f713b37e0f

6. Přístřešek Pod Chladnou
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8958342&y=49.3974222&z=16&source=base&id=221
0677
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8890822&y=49.3642926&z=14&dim=605cf36483e640471eb37e0f

7. Přírodní památka Pivovařiska
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8868713&y=49.3249486&z=17&source=base&id=171
8982
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8765704&y=49.3413116&z=14&dim=605ce9472f4f19cc09f31b09

8. Drastihlava
https://mapy.cz/turisticka?x=17.9014529&y=49.3378876&z=18&source=base&id=201
0912
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8980924&y=49.3483340&z=13&dim=6060da7a4638fdfaff15138f

9. Chata Nivka
https://mapy.cz/turisticka?x=17.9390054&y=49.3527742&z=17&source=firm&id=128
97111
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.9335854&y=49.3615288&z=14&dim=6060df2f6cd41b90033d53b0

10.
Rozhledna Maruška
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8296571&y=49.3640723&z=17&source=base&id=191
4283
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8405329&y=49.3638395&z=14&dim=605ce23aa653cd53a8d2d3ec

11.
Odpočinkové místo Nad Červenýma
https://mapy.cz/turisticka?x=17.9173761&y=49.3766378&z=17&source=base&id=232
7332
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.9181386&y=49.3729640&z=15&dim=6060973cadbd261c07905038

12.
Přístřešek Čečetkov
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8554492&y=49.3923523&z=16&source=base&id=221
5397
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8618504&y=49.3993058&z=14&dim=6060b1809dae1f874f1231ff

13.
Studánka Pod Tisovým
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8323500&y=49.3343064&z=17&source=base&id=217
9079
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8455701&y=49.3485561&z=14&dim=605ce7d2cd739f2ad8e38253

14.
Kyčera
https://mapy.cz/turisticka?x=17.9091942&y=49.3501575&z=16&source=base&id=201
0911

15.
Partyzánský bunkr Vlčí hůrka
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8729587&y=49.3307742&z=17&source=base&id=232
2971
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8455701&y=49.3485561&z=14&dim=6060a843067e88b99e2c15aa

16.
Odpočinkové místo Na pasece u Hynků
https://mapy.cz/turisticka?x=17.9327054&y=49.3594032&z=17&source=base&id=232
7327
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.9236069&y=49.3621423&z=15&dim=6060a5297d18a8b8b92c159a

17.
Vysílač na Nivě
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8577385&y=49.3578034&z=16&source=base&id=223
1371
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.9236069&y=49.3623100&z=15&dim=60609266072c576495151388

18.
Dubcová
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8654805&y=49.3822595&z=16&source=base&id=201
0969
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8584842&y=49.3572058&z=15&dim=6060aca1d977266f9a151383

19.
Poruba
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8971649&y=49.3406117&z=18&source=base&id=199
2804
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8845781&y=49.3481453&z=14&dim=6060a297de889ab4ba3d539f

20.
Končiny – rozcestí
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8612836&y=49.3761827&z=18&source=base&id=199
2767&gallery=1&sourcep=foto&idp=2794536
https://mapy.cz/turisticka?merenivzdalenosti&x=17.8845781&y=49.3484808&z=14&dim=6060adf761cc1529223a14b4

