
 DOLNOBENEŠOVSKÁ PÁTRACÍ STEZKA 

                              Kulturní dům Dolní Benešov ve spolupráci se ZŠ a MŠ si pro všechny zvídavé připravili pátrací stezku po Dolním Benešově. 

 

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?  

Všichni, kteří chtějí vyrazit ven, zažít malé dobrodružství a dozvědět se zajímavosti o městě. 

CO JE POTŘEBA?  

Stažená mapka s jednotlivými stanovišti a pátrací karta, chytrý telefon, propiska.  

JAK ZAČÍT?   

Stáhněte si mapku s QR kódy, dle kterých najdete jednotlivá stanoviště nebo mapku s obrázky, které napoví, kde se jednotlivá stanoviště nachází.  

JAKOU MAPKU SI ZVOLIT?  

Mapka s QR kódy je určena pro ty, kteří mají k dispozici chytrý telefon. Každý QR kód představuje jedno konkrétní stanoviště. Místa se stanovišti se 

zobrazí v aplikaci mapy.cz. 

Mapka s obrázky napovídající, kde se stanoviště nachází je pro bystré hlavičky a menší děti. Obrázky jsou nápovědou, kde stanoviště vypátrat.  

 

JAK PÁTRANÍ PROBÍHÁ? Je jen na Vás, jestli Vámi zvolený směr trasy zvládnete projít za jeden den nebo si pátrání rozdělíte dle svých časových 

možností do více dnů, projedete si trasu na kole, obohatíte své pátraní cestou vláčkem či si procházku krásným okolím a přírodou prodloužíte. Trasu si 

můžete přizpůsobit, aby se dala projít s kočárkem či odrážedlem. Délka trasy je přibližně 8 km.  

Důležité je, abyste se zastavili u každého stanoviště a podařilo se Vám v pátrací kartě vyluštit celou tajenku.  

Díky tajence se dozvíte místo, kde najdete truhlu. Do této truhly je potřeba vyplněnou pátrací kartu se svými údaji a tajenkou vhodit.  

Konec pátraní a poslední možnost vhození své pátrací karty je v neděli 30. května 2021!!!! 

Na dětský den v Dolním Benešově proběhne losování všech zúčastněných. Těšit se můžete na odměny!  

 

KDE ZÍSKÁM MAPKU A PÁTRACÍ KARTU?  Webové stránky a sociální sítě  KDDB, webové stránky ZŠ i MŠ Dolní Benešov 

PROSÍME VŠECHNY, ABY NENIČILI CEDULKY UMÍSTĚNÉ NA STANOVIŠTÍCH, ABY SI PÁTRÁNÍ MOHLI VŠICHNI Z VESELA UŽÍT! 

Případné poničení nebo odcizení cedulek oznamte Kulturnímu domu                              


