
Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti  
 

Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů 
zaznamenávat do „Pasu prázdninového 
cestovatele“ důkazy o návštěvě jednotlivých 
míst, a tak společně poznávat zajímavé kouty 
našeho regionu. Soutěž je určena zejména pro 
děti ze ZŠ a MŠ Lípa. 
„Pasy“ budou dětem rozdány po jednotlivých třídách, nebo si je děti mohou 
vyzvednout do konce června ve školní jídelně. Potvrzení o návštěvě místa je 
třeba doložit důkazem, kterým je například razítko z místa, vstupenka, jízdenka, 
namalovaný obrázek, fotografie apod. U osmi vybraných míst, která jsou v níže 
uvedeném seznamu podbarvena, je také umístěna schránka (keška)se vzkazem 
pro prázdninové cestovatele. Přesnější indicie k nalezení kešky najdete na 
webových stránkách obce Lípa ve složkách: Akce pro veřejnost. 
Doporučujeme účastníkům soutěže si před výletem na internetu zjistit 
návštěvní hodiny, nebo si ověřit, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, 
který máte také navštívit. 
Vezměte si sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete!! 
 

HARMONOGRAM AKCE 

Návštěvy míst: od 20. 6. 2015 – 31. 8. 2015 
Odevzdání průkazů: do 9. 9. 2015 – školní jídelna Lípa 
Vyhlášení výsledků a předání ocenění: září 2015 
Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst 
v „Pasu prázdninového cestovatele dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším 
počtem navštívených míst, budou speciálně oceněni. 
Pro zájemce je připravena doprovodná výtvarná soutěž. 

 
Místa výletů “ Prázdninové soutěže pro děti“ 

1 
Appaloosa ranč Lažínky - největší ran ve střední Evropě zaměřený na chov indiánský 
koní plemene Appaloosa (nedalo Moravských Budějovic) 

2 
Bystřice nad Pernštejnem – Centrum zelených vědomostí EDEN, expozice starých 
řemesel 

3 
Dalešice – jízda parníkem po Dalešické přehradě, návštěva muzea v pivovaru, rozhledna 
Babylon 

4 Dobrohostov – kaplička u Svaté Anny, studánka, Čertovo kopyto 

5 Dolní Rožínka – strašidelný zámek Draxmoor 

6 Havlíčkův Brod – park Budoucnost 

7 Hubertka 

8 
Jaroměřice nad Rokytnou -zámek, návštěva kavárny a bylinkové zahrady Barevný svět 
(areál zámku) 



9 Jihlava - ZOO, Katakomby, brána Matky Boží (vyhlídková věž), Kostel sv. Jakuba 

10 Kámen – hrad, muzeum motocyklů (nedaleko Pacova) 

11 Kamenice nad Lipou – Pohádková říše Fábula 

12 Lípa - lipské putování (22. 8. 2015) 

13 
Lipnice nad Sázavou – Oko, Ucho, Ústa (Národní památník odposlechu v zatopených 
žulových lomech u Lipnice nad Sázavou) 

14 Mohelnická hadcová step 

15 Pernštejn – hrad nedaleko Bystřice nad Pernštejnem 

16 Pohádková vesnička Podlesí (nedaleko městyse Sněžné) 

17 Ratibořice – návštěva kozí farmy (nedaleko Jaroměřice nad Rokytnou) 

18 Šejdorfský mlýn, Okrouhlička 

19 Westernové městečko Stonetown Kamenice (nedaleko Herálce)  

20 Žďárské vrchy (Devět skal- nejvyšší vrchol Kraje Vysočina, Čtyři palice, Dráteničky) 

21 
Žďársko - putování za sochami Michala Olšiaka (Obyčov, Hamry n.Sázavou, Tři 
Studně…… ) 

 

Více informací: webové stránky obce – www.obeclipa.webnode.cz 
      Marta Vencovská, 608 640 399, vencovskam@seznam.cz 

 

 

 

Lipský kalendář 2016 
Připravujeme lipský kalendář na příští rok!!  

Témata fotografií -  místní části obce (Lípa, Petrkov, 

Dobrohostov, Chválkov) a jejich okolí.  

� Foťte akce, lidi, přírodu, zvířata, domy….  
� Fotografie mohou být i staršího data.  

Ze zaslaných fotografií bude uspořádána výstava a nejzajímavější fotografie 

budou oceněny. Prosíme všechny občany, aby se zapojili do tvorby lipského 

kalendáře na rok 2016 a zaslali fotografie do 31. 7. 2015 na email 

lipa@hbnet.cz. 

 
Prázdninová soutěž pro děti a vydání lipského kalendáře jsou aktivity 
realizované v rámci projektu místní Agendy 21 v obci Lípa a jsou 
podpořeny Krajem Vysočina. Realizátoři akce: 
Obec Lípa a místní neziskové organizace. 


