KAMÍNKOVÁNÍ S PTÁČKEM
SOKOLÍČKEM
aneb
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM

Rádi bychom Vás pozvali na novou putovací hru pro všechny generace.
Na určených místech (viz Mapy.cz) je pro vás schovaný poklad, kterým je kamínek s
ptáčkem Sokolíčkem. Lokalitu, kde hledat, najdete na mapě a přesné určení místa
musíte odhalit z hádanky.
Aby však z pokladu neubylo, vyměníte kamínek ptáčka Sokolíčka za kamínek svůj,
který jste si doma namalovali.
Pokud navštívíte více míst, sejde se vám doma celá série kamínků.
HÁDANKY (podle čísel na mapě) :
Lokalita 1
Pod stromy válí se bachyně a selátka, opodál ozve se chrochtání stokilového pašíka.
Ten si, doufejte, neumí otevřít vrátka, aby rypáčkem nenašel poklad od Sokolíka.
Poklad je naštěstí bezpečně přikrytý, kolem ohniště a kolem lavičky. Hledejte
pozorně, odkud k vám zasvítí i v jasném dni symbol zářící hvězdičky
Lokalita 2
Tam, kde je březový háj, kde stojí sv. Prokopa ráj, hledej, kde stával mohutný strom,
možná skolil ho veliký hrom. Už nestíní na rohu vodojemu, tak už vyraž rychle k němu!
Vyměň si svůj kamenný poklad a pak po sobě zas stopy uhlaď.
Lokalita 3 – není dostupné s kočárkem
Na stráni ční jako maják dům ve větvích. Jeho soused posypal se květy bílými jak sníh.
Ty bílé šperky změní v náušnice rudé. Až se to stane, tak horké léto bude.
Ale už teď ve stínu třešně pod hvězdárnou, staré šedé cihly nehnutě a tiše stárnou.
Tak vezměte tátu, bráchu, ségru či maminku a pod cihlou u kmene najdete poklad z
kamínků.
Lokalita 4
Hory, doly, černý les, pod Vojtěchem hledej dnes. V lesíku se ukrývá, Sokolíček nádiva.
A pod kmenem borovice, otevře se pokladnice.

Lokalita 5
Dnes si svaly řádně připrav, svatohorskými schody začni výšlap. Potom brankou do
sadu, překonej tu námahu - až ke krápníkové kapli, kde pozornost už napni. Neb pod
stromem - poblíž kříže s jedničkou, najdeš odměnu svou maličkou.
Lokalita 6
Ke Kášovu rybníku, jdi lávkou ze špalíku, přejdi na opačný břeh, hlavně žádný spěch.
Hledej břízu ve smrčí, bílou v tuně jehličí. Břízy se tam k sobě tulí, dvě tam jako
jedna stojí. Sokolíčku, teď neváhej, pod nimi to probádej, je tam také rozryto,
malé velké koryto. Kamínek zde pod zemí, čeká na tvé odhalení. Svůj tam koukej dát,
ať ho najde kamarád.
Lokalita 7
U kamene Rusalčina jezírka stůj, skrz březovou bránu směr si pamatuj a pak vpravo
kolem pokračuj. Za strouhou si velký smrk najdi a pro kamínky si za něj zajdi. Pod
mechem se skrývají, na tebe tu čekají.
Lokalita 8
Už jsi zdolal cestu strmou na krásnou horu Makovou? Teď najít poklad, co další
kameny ho skrývají a ptáčci k tomu krásně zpívají. Obejdi ten krásný chrám, kolem
zídky kamenný, jestli ještě stále nevíš, turistická značka Ti napoví. Vyber si kamínek a
ten svůj tam nechej, ať udělá radost třeba dalším dětem.
Lokalita 9
V šestém okně napravo od dřevěného mostu, zjevuje se po nocích, bílá víla hostu. A ve
dne pak hosté milí, naleznete poklad vílí.
Lokalita 10
Dojet autem na náves, to je pro vás snadná věc. Teď dej si závod do kopce – překonej
sám sebe. U plotu pod borovicí poklad čeká Tebe! (Nezapomeň rozhlédnout se, výhled
krásný do kraje! Bude-li teplo vykoupej se – voda blízko také je ).
Lokalita 11
Kde teče vody pramínek, čeká na Tebe kamínek. Od studánky jdi dozadu a hledej šišek
hromadu. Pod ní poklad - vezmi jeden a ostatní zase schovej!

A jestli se vám hra bude líbit, pošlete nám svoji fotografii (na Facebook Sokolík
Příbram nebo Instagram Sokol Příbram) z některého výletu i s nalezeným pokladem
nebo s tím, co do pokladu vkládáte. DĚKUJEME.
Zdar Vašemu hledání

