
 

 

Vážení a milí zájemci o účast na naší družinové velikonoční akci. 

Jsme velice rádi, že jste projevili zájem o naši distanční formu velikonoční koledy a doufáme, že si náš 

netradiční nápad užijete a alespoň trochu si tak zlepšíte náladu. Není to žádný med, trávit většinu 

času doma, zvlášť když venku začíná svítit sluníčko, všechno kvete a svátky jara už nám zase klepou 

na dveře. Moci si uplést pomlázku, sehnat košíček a vyrazit na koledu, by bylo jistě mnohem lepší, 

než jen sedět doma, nebo bezcílně bloumat po obci, a proto jsme pro Vás vymysleli tuto alternativu 

běžného koledování, jež si kvůli epidemické situaci musíme již podruhé v řadě odepřít. 

Na rozdíl od minulého roku, kdy jsme pro vás uspořádali akci jen on-line, jsme se však letos rozhodli 

vytáhnout sebe i vás ven, daleko od obrazovek počítačů a spojit příjemné s užitečným. Pobyt v 

jarní přírodě nám všem rozhodně prospěje a co může být na Velikonoce lepšího, než tematická 

procházka, za kterou budete po zásluze (a sladce) odměněni? Tak si pojďme říct něco málo o tom, jak 

bude naše akce probíhat a na co všechno se při ní můžete těšit. 

Celá akce bude, z důvodu bezpečnosti a udržení rozestupů mezi účastníky, probíhat od Bílé soboty 

(3.4.2021) do Velikonočního pondělí (5.4.2021), přesně do 12:00 (přesně úderem poledne akce 

končí!) a je jen na vás, který den a jaký čas si pro svou účast zvolíte (avšak prosíme, abyste při tom 

vždy dodržovali všechna protiepidemická nařízení, i všechny ostatní zásady bezpečnosti a dávali na 

sebe i na všechny kolem sebe pozor)!   

Trasa, kterou jsme pro Vás připravili, čítá celkem 20 stanovišť a tvoří uzavřený okruh, který však 

pochopitelně nemusíte absolvovat celý. Záleží jen na vás, které zastávky navštívíte i jakou cestou 

půjdete a níže přiložená mapa (kterou si můžete pro usnadnění stáhnout do svých mobilních telefonů 

a otevřít v aplikaci mapy.cz) je tak pouze orientačním návrhem. Stejně tak je jen na vás, jakým 

způsobem budete chtít naši „procházku“ absolvovat i koho přizvete, aby vám dělal společnost (trasa 

je vhodná i pro maminky s kočárky či starší a méně pohyblivé osoby).  

Můžete jít pěšky, jet na kole či koloběžce, nebo vyrazit na rychlý výlet autem, který vám ušetří čas i 

podrážky bot. Všechna stanoviště jsou snadno dostupná, bezpečná a umístěná tak, aby nedošlo 

k žádným komplikacím (cesta však místy vede po silnici, či v blízkosti rybníků a struh a proto důrazně 

doporučujeme dospělý a kompetentní doprovod). 

A v čem že spočívá ona „velikonoční“ náplň celé akce? No, přeci ve sbírání malovaných vajíček, tak 

jako vždy! Akorát, že tentokrát budou tak trochu „virtuální“, nebo spíš „dvourozměrná“. Přesněji 

řečeno, na prvním stanovišti, ležícím u hlavního (předního) vchodu do naší školy naleznete papírové 

„košíčky“, na které napíšete své jméno a adresu (do každé domácnosti stačí jen jeden). To bude vaše 

letošní velikonoční „výzbroj“, kterou budete cestou plnit „kraslicemi“, jež naleznete na každém 

z dvaceti stanovišť. Kartičky s obrázky vajíček se od sebe navzájem liší a jsou opatřena číslem, takže 

snadno poznáme, která stanoviště jste navštívili a která ne. Nu a to je vše. Tedy… skoro vše.  

Až už budete mít naší procházky dost (v ideálním případě, až obejdete všech 20 stanovišť), dorazíte 

zpět k naší škole a na posledním dvacátém stanovišti (tentokrát u zadního vchodu na parkoviště) svůj 

košíček i s nasbíranými kraslicemi uvnitř, zanecháte. Vše ostatní už je jen na nás a na našem 

družinovém „velikonočním zajíčkovi“, který se úderem poledne dostaví na poslední stanoviště, vaše 

košíčky vyzvedne a podle počtu nasbíraných vajíček pro vás připraví adekvátní odměnu, v podobě 

nefalšované velikonoční koledy, jíž obdržíte ještě téhož dne v odpoledních hodinách. A aby byla 

zachována maximální bezpečnost, doručí vám ji tenhle nezbedný ušák hezky až domů, na vámi 

uvedenou adresu (pravděpodobně k poštovní schránce, či domovní brance).  

A to už stojí za trochu toho úsilí, nemyslíte? Tak co se s námi mrknout na další stránku, kde naleznete 

podrobnější informace a mapu plánované trasy? 



MAPA PLÁNOVANÉ VYCHÁZKY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODROBNÝ ITINERÁŘ VYCHÁZKY 

1. Škola Žďár-Hlavní vchod (Žďár 102, 50.5439450N, 15.0839450E) 

 

2. Kaple Navštívení Panny Marie (50.5432617N, 15.0838289E) 

 

3. Restaurace u Kašpárků (Žďár 114, 50.5432433N, 15.0860394E) 

 

4. Odbočka do Borčic (50.5403531N, 15.0970039E) 

 

5. Penzion Blanka (Skokovy 13, 50.5310822N, 15.1098908E) 

 

6. Autobusová zastávka Žehrov (50.5301208N, 15.1005219E) 

 

7. Kiosek U rybníka (Žehrov 61, 50.5287781N, 15.0991353E) 

 

8. Dřevěná zvonička Žehrov (50.5306161N, 15.1001308E)  

 

9. Smíšené zboží Žďár (Žďár 129, 50.5435408N, 15.0803806E) 

 

10. Čistička odpadních vod Žďár-Doubrava (50.5494397N, 15.0679183E)  

 

11. Dětské hřiště Doubrava (50.5542933N, 15.0638297E) 

 

12. MŠ Žďár-Doubrava (Doubrava 210, 50.5569164N, 15.0617153E) 

 

13. Smíšené zboží Loukov (Doubrava 113, 50.5579708N, 15.0570922E) 

 

14. Pošta Loukov (Loukov 56, 50.5576053N, 15.0559133E) 

 

15. Autobusová zastávka Loukov žel. St. (50.5580978N, 15.0568533E) 

 

16. Obecní Úřad Žďár (Břehy 20, 50.5600167N, 15.0616056E) 

 

17. COOP Doubrava (Doubrava 179, 50.5549469N, 15.0685414E) 

 

18. Penzion Aneta (Doubrava 281, 50.5514411N, 15.0677414E ) 

 

19. Autobusová zastávka Žďár, Příhrazská (50.5471039N, 15.0730342E) 

 

20. Škola Žďár-Parkoviště ZŠ a MŠ Žďár (50.5438533N, 15.0838389E) 

  



DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Jak už bylo řečeno, připravená trasa čítá 20 stanovišť (včetně startu a cíle) a je primárně určená pro 

pěší. Autem či jiným dopravním prostředkem je však možné dosáhnout všech stanovišť a to jen 

s drobnými obměnami trasy.  

Konkrétně mezi stanovišti 8 (Dřevěná zvonička Žehrov) a 9 (Smíšené zboží Žďár) je možné 

naplánovanou trasu vedoucí polní cestou mezi rybníky nahradit opětovným využitím silnice č. 279 a 

mezi stanovišti 11 (Dětská hřiště doubrava) a 12 (MŠ Žďár-Doubrava) doporučujeme zvolit raději 

asfaltovou místní komunikaci, než navrhovanou cestu v zástavbě. 

Ještě jednou opakujeme, že nemusíte navštívit všechna stanoviště a už vůbec to nemusíte udělat 

najednou, nebo v pořadí, jaké jsme určili (je pochopitelné, že například obyvatelé Doubravy, Skokov, 

nebo Žehrova nepůjdou nejprve k naší škole, ale začnou od stanovišť nejblíže jejich domova). Avšak 

pokud se chcete zapojit do našeho sběru papírových velikonočních vajíček, je třeba, abyste se 

s nasbíranými vajíčky do pondělního poledne dostavili k naší škole, vyzvedli si na stanovišti číslo jedna 

papírový košíček, opatřili ho jménem a adresou, umístili do něj svou „koledu“ a zanechali ho na 

stanovišti číslo dvacet u zadního vchodu z parkoviště. Jinak samozřejmě nemůžete počítat s odměnou 

od velikonočního zajíčka . 

 

Mapu trasy můžete taktéž nalézt pod tímto internetovým odkazem:  

https://mapy.cz/s/buvejucese 

Nebo stáhnout do svého mobilního zařízení z těchto odkazů: 

GPX soubor: https://uloz.to/file/O0jVOzSCFG9q/velikonocni-prochazka-gpx 

KML soubor: https://uloz.to/file/T295iBNOvHLG/velikonocni-prochazka-kml 

 

Také vás ještě jednou upozorňujeme na to, že určité části trasy vedou po frekventovaných 

komunikacích, nebo lemují místní vodní toky a plochy, takže je na místě zvážit účast nejmenších 

dětí. Důrazně také doporučujeme doprovod dospělých osob, neboť všechna stanoviště budou 

pouze předpřipravena a NEBUDE na nich přítomen žádný pedagogický dozor! Z tohoto důvodu také 

apelujeme na vaši zodpovědnost ohledně dodržování protiepidemických nařízení a doufáme, že se 

na stanovištích ani jinde po trase nebudete zbytečně shlukovat. DĚKUJEME!  

 

ZÁBAVNÝ BONUS-PLNĚNÍ ÚKOLŮ NA STANOVIŠTÍCH 
A pro ty, kterým obyčejná procházka a sbírání vajíček nestačí, tu máme ještě malý bonus v podobě 
jednoduchých úkolů, které na vás budou na každém stanovišti čekat. K jejich řešení nepotřebujete nic 
víc, než níže přiložený dvoustránkový arch na odpovědi (doporučujeme stáhnout a vytisknout, nebo 
alespoň čísla úkolů přepsat na čisté listy papíru) a psací potřebu (obojí je třeba vzít s sebou na 
procházku!).  
Tedy kromě nadšení, kapky pozornosti a velké dávky fantazie a kreativity, ty se vám samozřejmě 
budou také hodit, ale věříme, že to vše určitě máte! A nebojte se, plnění úkolů rozhodně nebude 
zadarmo! Pro ty, kteří arch (nebo alespoň jeho část, vztahující se ke stanovištím, která navštíví) 
správně vyplní a zanechají v cíli, čeká od našeho velikonočního zajíčka speciální odměna! Tak jen 
směle do toho! 

VŠEM PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A DĚKUJEME ZA ZÁJEM I ÚČAST! 

VYCHOVATELKY ZŠ ŽĎÁR 

 

https://mapy.cz/s/buvejucese
https://uloz.to/file/O0jVOzSCFG9q/velikonocni-prochazka-gpx
https://uloz.to/file/T295iBNOvHLG/velikonocni-prochazka-kml
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