Maštalský QUEST

1. Toulovcovy Maštale - Začátek trasy je v Boru u Skutče u autobusové zastávky a
parkoviště s ní sousedícím. Odtud se vydáme po červené turistické značce směrem na
Vranice (od zastávky směrem přes hlavní silnici). Po chvíli vstoupíme do lesa, kde nás
čeká prudký kopec dolů, v jehož polovině se odpojíme z červené. Sejdeme zbylých
několik metrů z kopce po pravé vyšlapané pěšině až na cestu, kterou máme pod kopcem
již na dohled. Přes cestu pouze přejdeme a napojíme se na zelenou turistickou značku.
Hned za cestou přejdeme pomocí kmenové lávky úzký potok a vystoupáme skrz skalní
kaňon až na hřeben. Zde narazíme na křižovatku s modrou značkou. Stále se však
budeme držet zelené značky, která nás svede opět
dolů z kopce. Cesta vede v úzkých skalních průrvách,
kterých jsou v okolí desítky. Pod kopcem překročíme
po lávce potok. Zelená nás vyvede až na lesní cestu,
kterou přejdeme a stále budeme pokračovat po
zelené. Projdeme kolem informačního panelu, který
naznačuje, že cíl je již nablízku. Zelená nás dovede
až pod skalní stěnu, kolem které se vydáme doleva a
po několika metrech dojdeme přímo do středu
skalního
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2. Toulovcovy Maštale – Poté, co si prohlédneme zákoutí skalního města, se vydáme
vstříc druhé zastávce. Po červené
značce se vydáme dál, směrem na
Vranice. Po cestě mineme studánku se
jménem „Džberka“ a stále po stejné
stezce dojdeme až na vozovou cestu,
kde

se

dáme

doprava

stále

po

červené. Značky nás přibližně po 100
metrech svedou z cesty doleva a po
chvíli
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do

chatové

obce

„Vranice“. Obcí projdeme stále po

červené. Naším cílem bude restaurace „Na Verandě u Toulovce“, kterou nelze
přehlédnout po naší pravé straně. Číselný údaj získáme počtem písmen z názvu zvířete,
které je ve znaku, visícího vedle dveří (například: ve znaku je slon, tj. 4 písmena =
hledané číslo je 4).

Zpět do Boru se vydáme po fialové cyklostezce s číslem 8. Od Toulovcovy Verandy
pokračujeme dále přes dvojici lávek, za kterými zahneme doprava do kopce. Tato cesta
nás dovede zpět do Boru, přímo k autobusové zastávce.

3. Rozhledna Borůvka – k rozhledně se dostaneme buď autem přímo
pod rozhlednu, nebo krátkou procházkou z obce Hluboká po červené
(6) / zelené (2) cyklostezce směrem na Kutřín. Na vrcholu rozhledny
na nás čeká nejen krásný výhled do okolí, ale také další indicie.
Hledaným číslem je počet vikýřů, které jsou umístěny ve střeše
rozhledny Borůvky. V případě, že jsme šli pěšky z Hluboké, vrátíme
se zpět stejnou cestou.

4. Planetární stezka – začneme v Proseči na náměstí, odkud se uličkou vedle historické
budovy Muzea vydáme směrem k základní škole. Na konci uličky
zahneme doleva, kde už uvidíme první zastávku planetární stezky
- Slunce. Z informační tabulky zjistíme údaj, v jaké vzdálenosti
od slunce je po trase planetární stezky planeta Země. Hledaným
číslem je prostřední číslice daného údaje. Pak se můžeme vrátit
zpět k Muzeu dýmek, nebo můžeme pokračovat dále po planetární
stezce a k Muzeu se vrátit až při návratu na náměstí.

Ze čtyř stanovišť získáme celý čtyřčíselný kód, který zadáme v informačním centru
v Muzeu dýmek v Proseči.

