
 

FILIPOJAKUBSKÁ ORIENTAČNÍ PROCHÁZKA 

„PO STOPÁCH ČARODĚJNIC“ 

Vážení rodiče, žáci i předškoláci! 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která stále příliš nepřeje tradicím a kolektivním 

aktivitám, jsme se rozhodli navázat na nečekaný úspěch naší „Distanční velikonoční koledy“ a 

uspořádat pro Vás podobnou akci, tentokrát u příležitosti 30. dubna neboli populárního „Pálení 

čarodějnic“.  

My sice nic pálit nebudeme, ale to neznamená, že si s naší pomocí nemůžete užít trochu té „magické“ 

legrace a vydat se na tematickou „Filipojakubskou“ procházku po naší krásné obci. Zvlášť, když půjde 

o cestu zábavnou a hlavně dobrodružnou, která protáhne nejen vaše tělo, ale i mysl. Putovat od 

jednoho jasně daného stanoviště ke druhému tak, jak tomu bylo o Velikonocích, totiž není nic 

těžkého, ale netušit, kam přesně vás cesta zavede a muset polohu dalšího záchytného bodu sami 

vydedukovat, to je úplně jiná káva!  

Taková cesta vyžaduje nejen odvahu, základní znalost naší obce a chuť vyrazit někam ven, ale i slušný 

orientační smysl a nezanedbatelnou dávku logického myšlení, které vám pomůže určit správnou 

cestu. Tak co? Myslíte, že tohle všechno máte? A pokud ano, troufnete si vydat se „Po stopách 

čarodějnic“ a navštívit je v jejich pečlivě ukrytých doupatech?  

My věříme, že ano, a pokud vy sami náhodou pochybujete, tak nemějte strach. Určitě vás žádná 

z našich čarodějnic nezačaruje, a kdyby přeci jen některá z nich nasadila do boje bludný kořen a 

způsobila, že byste cestou zabloudili, nic tak hrozného by se nestalo. Naše malé nápovědy se 

postarají o to, abyste i v takovém případě bezpečně dorazili do cíle a vysloužili si tak kouzelnou 

odměnu, která čeká na všechny, kdo se naší akce zúčastní. A jak že to bude celé konkrétně probíhat?  

 

Od pátečního rána (30.04.2021 08:00) do nedělního podvečera (02.05.2021 18:00) pro Vás bude 

v katastru obce Žďár (konkrétně se jedná o vesnice Žďár a Doubrava) připraven cca čtyřkilometrový 

vycházkový okruh čítající dvanáct stanovišť (doupat čarodějnic), který si budete moci projít (případně 

projet na kole či autem). Vašim úkolem bude navštívit postupně všech dvanáct čarodějnic a 

barevnými fixami umístěnými na jednotlivých stanovištích zaškrtnout jejich očíslované vizitky na 

„Návštěvní Kartě“, kterou naleznete na další stránce tohoto dokumentu (je třeba ji vytisknout a vzít 

s sebou).  

V cíli pak tuto kartu (s vyplněným jménem, třídou a především e-mailovou adresou!) odevzdáte 

vrchní čarodějnici Školymíře, a tím bude váš úkol splněn. O zbytek už se postarají temné magické síly, 

které vám v co nejkratším čase doručí odměnu. Zdá se Vám to snadné! Nenechte se mýlit! Náš okruh 

je záludný a čarodějnice už se těší, až potrápí vaše mozkové závity! 

  

Háček totiž tkví v tom, že na rozdíl od minulé akce, či jakékoliv jiné bojové hry, NENÍ známo přesné 

umístění jednotlivých stanovišť, ale pouze celková trasa okruhu, kterou naleznete vyznačenou na níže 

přiložené mapě (i tu doporučujeme vytisknout a vzít na procházku s sebou). Tento okruh začíná a 

končí u ZŠ Žďár (zadní vchod na zahradu), je vhodný i pro maminky s kočárky či nejmenší děti 

(samozřejmě s doprovodem-cesta místy vede v blízkosti frekventovaných komunikací), a slouží 

především jako vodítko pro případ, že by někdo zabloudil. Přesné lokace jednotlivých „doupat“ na 

něm však nenajdete. Ty bude třeba uhodnout na základě instrukcí umístěných na stanovištích. 

Zákeřné, že? Ale nemějte obavy. V případě, že by si někdo nevěděl s luštěním rady, bude pro něj na 

každém stanovišti připravena i jednoznačná nápověda, která ho snadno navede na správnou cestu (z 

tohoto důvodu doporučujeme vzít s sebou alespoň jeden chytrý mobilní telefon).  



MAPA VYCHÁZKOVÉHO OKRUHU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ KARTA S VIZITKAMI ČARODĚJNIC 


