Poklady Jižních Čech
aneb Rodina v akci
Rodinné výlety k 20. výročí činnosti mateřských center v ČR
a 10. výročí celorepublikové Sítě MC
Na období od května do října 2012 jsme pro vás připravili pět rodinných výletů.






Z letáčku v MC, na webu MC nebo v regionálním tisku se dozvíte cíle výletu a souřadnice
skrýší. Na webu si také můžete přečíst další podrobnosti k trase, případně nápovědu
k hledání.
Skrýš obsahuje: a) razítko - prosíme po použití opět vrátit do skrýše, b) drobnost pro děti
– pro každé dítě jeden kus, c) slovní spojení, které je nutné si zapsat, případně zapamatovat 
Pokud skrýš najdete, vraťte ji poté zase na místo a zamaskujte, děkujeme
Kdo najde v průběhu půl roku všechny skrýše, složí správně celý citát a osobně jej spolu
s kontaktními údaji donese nebo pošle mailem do "svého" MC, bude zařazen do krajského
slosování o ceny, které proběhne na začátku listopadu.

Cíl

Typ cíle

Spolupořádající MC,
webové stránky

zřícenina

MC Křemílek Křemže
www.kremilek-kremze.cz

cíl 1

Dívčí Kámen

Souřadnice
skrýše

Pod hradní věží,
48° 53´ 20.291 N houbičky vzkaz střeží.
14° 21´ 22.166 E

cíl 2

Písek - Jarník

Ohniště, pěšina, kámen, mech,
něco nám tam nech 
Náročnější, ale lze i s kočárkem,
parkování na parkovišti U vodáka,
cca 2,5 km.

rozhledna

Síť MC o.s.
www.materska-centra.cz/
kraje/jihocesky

zřícenina

Cestička červená krásně se vine,
MC Zdroj Slavonice
49° 02´ 02.742 N
kaplička pod hradem (cca 0,5 km)
www.zdrojslavonice.cz/rc- 15° 23´ 42.681 E
hezčí než jiné..
zdroj

lanové
centrum,
rozhledna

MC Sluníčko Prachatice
www.portusprachatice.
cz/index.php/slunicko

cíl 3

Landštejn

Poznámka, nápověda

49° 18´ 28 N
14° 11´ 27 E

cíl 4

Prachatice Libín
cíl 5

České
Budějovice

Vrbenské
rybníky

MC Máj ČB
www.mc-maj.com

48° 58´ 26 N
14° 00´ 37 E

Cesta, skála, kámen a už poklad
máme.. Náročnější, ale lze i
s kočárkem, parkoviště cca 2 km.

49° 00´ 22,5 N
14° 26´ 14,4 E

Více na webových stránkách MC
Máj ČB

Síť mateřských center o.s.
www.materska-centra.cz

