PRAKTICKÉ INFORMACE

POHÁDKOVÁ
STEZKA

KUDY K NÁM ...

aneb PUTování malÉho ČlovÍčete

- pohádková stezka, hastrmanova ekostezka i dětské hřiště
jsou přístupny celoročně a to zdarma
- infobudka je v provozu pouze v letních měsících
- parkování je možné u prvního zastavení pohádkové
stezky
- propagační materiál potřebný ke splnění úkolů na trase
si můžete vyzvednout na prvním zastavení stezky
v „infobudce“ nebo v informačním centru v Jemnici
- předložíte-li po absolvování stezky vyplněnou brožurku
v „infobudce“ nebo informačním centru v Jemnici, získáte
drobnou odměnu
Veškeré aktivity včetně stezky zdoláváte na vlastní nebezpečí
a za děti zodpovídají rodiče.

PANENSKÁ
GPS 49.0015922N, 15.4993400E

- 7 km od Jemnice

stezka je přístupná celoročně

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Agentura Free Time Jemnice, z.s.
Třešňová 993, 675 31 Jemnice
tel. +420 737 925 685
www.aft.panenska.cz
www.facebook.com/aftjemnice
aftjemnice@seznam.cz

PARTNEŘI

www.pohadkovastezka.panenska.cz

www.vranovska-plaz.cz

www.facebook.com/pohadkovastezka

POHÁDKOVÁ STEZKA

- pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních
a asfaltových cestách v okolí obce Panenská
- jedenácti zastaveními vás vede malé Človíče
- na každém zastavení najdete informační tabuli
s lavičkou, dřevěnou pohádkovou postavu a soutěžní úkol

HASTRMANOVA EKOSTEZKA

- Hastrmanova ekostezka je situována k prvnímu zastavení
pohádkové stezky
- jedná se o krátkou stezku kolem rybníka v délce 200 m
- stezku tvoří celkem 9 zastavení s ekotematikou,
zakončená je ekobludištěm

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

- na samém začátku pohádkové stezky bylo vybudováno
dětské hřiště s pískovištěm
- v letních měsících jsou k dispozici i dětské hračky na
pískoviště a další sportovní vybavení (zdarma k zapůjčení
v “infobudce”)

INFOBUDKA

- na dětském hřišti najdete taktéž naší “infobudku”, kde si
můžete zakoupit reklamní předměty, drobné občerstvení
a získat propagační materiály
- zdarma je možné si zapůjčit vybavení na opékání buřtů

KRYTÉ POSEZENÍ

- v parných dnech i za deštivého počasí vám jako úkryt
poslouží kryté posezení, které je součástí dětského hřiště
- pro milovníky přírodního stínu je připraveno posezení ve
stínu vzrostlých stromů

LETNÍ AKCE

- v průběhu letních měsíců se v obci Panenská a na
pohádkové stezce koná řada kulturních a sportovních akcí
- aktuální informace najdete na našich internetových
nebo facebookových stránkách

