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Milí přátelé,
vydejte se s námi po stopách filmových hvězd do mého
rodného kraje. Vysočinu často vyhledávají filmové štáby
pro její jedinečnou krásu a profesionalitu lidí. Objevte
i Vy kouzlo panensky čisté přírody, nechte se ohromit
majestátností hradů a zámků a zažijte energii Vysočiny
na vlastní kůži.
Neopakovatelné filmové zážitky z Vašeho putování
Vysočinou Vám přeje
Josef Dvořák

3

PRAVIDLA HRY
Turistická hra KLAPKA probíhá od 1. 4. 2019 na všech herních místech Vysočiny, uvedených na straně 31.
Účastník hry navštěvuje jednotlivá herní místa, plní úkoly a jejich splnění si označí razítkem, které je k dispozici
vždy v pokladně herního místa.
V místech označených obrázkem lupy je doplňková aktivita – je zde umístěná keška s otázkou. Zodpovězením
otázek ze všech kešek získáte tajenku, kterou vepíšete do pole tajenky na straně 33. Souřadnice jsou generovány podle www.mapy.cz. Textovou nápovědu k umístění kešek si můžete stáhnout na www.vysocina.eu
Každý účastník, který nasbírá nadpoloviční většinu (14) razítek z jednotlivých herních míst, se může zúčastnit
slosování o hodnotné ceny, které proběhne na konci sezóny. Vyplněné kupóny s razítky je možné odevzdat do
20. 10. 2019 na kterémkoli z herních míst či odeslat na adresu pořadatele.
Turistický pas je nepřenosný.

Veškeré informace naleznete na turistickém portále

www.vysocina.eu
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TELČ - PANSKÝ DVŮR

1

Film: Bajkeři

Filmový zážitek
Není kolo jako kolo. Ve filmu ujeli
hlavní hrdinové filmu desítky kilometrů. Ale zvládnete objet s trakařem trasu kolem dvora? Můžete to
zkusit i pěšky na chůdách! A stejně
tak jako hlavní hrdinové filmu můžete svůj výkon sdílet na sociálních
sítích se svými přáteli!

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.187962N, 15.450374E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Slavatovská 86, 588 56 Telč

+420 564 403 780

info@panskydvurtelc.cz

www.panskydvurtelc.cz
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TELČ – STÁTNÍ ZÁMEK

2

Film: Pyšná princezna

Filmový zážitek
Když ve filmové pohádce o pyšné princezně přinesli vyslanci Půlnočního království poselství od princezny Krasomily,
zastihli krále Miroslava, jak pečuje o své
milované stromy. Jaké stromy to byly?
.................................................................
Najděte popsané filmové místo v zahradě, pomůže Vám štukový reliéf Neptuna se čtyřspřežím. Jaké keře tam najdete dnes? Svoje odpovědi si zapište.
...........................................................

nám. Zachariáše z Hradce 1, 588 56 Telč
6

+420 567 243 943

telc@npu.cz

www.zamek-telc.eu

TELČ – TELČSKÉ PODZEMÍ

3

Film: Z pekla štěstí

Filmový zážitek
V pohádce Z pekla štěstí si zahráli
dva čeští slavíci. Napište jména zpěváků a role, v jakých se objevili. Odpověď si můžete ověřit u Bucifala.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.1843519N, 15.4531219E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

+420 567 112 407

info@telc.eu

www.telc.eu
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TŘEŠŤ – turistické informační centrum

4

Filmová osobnost:
Otto Šimánek a „Sem tam Buřinka“
Filmový zážitek
Když si třešťský rodák Otto Šimánek před filmovou
kamerou nasadil černou buřinku, stal se z něj všem
známý pan Tau. Vaším úkolem je se dívat kolem sebe
a najít všechny buřinky, kterých je v Třešti spousta a mají různé podoby. Kolik jste jich našli? Zapište svoji odpověď.
.......................................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.2919444N, 15.4830556E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
8

+420 567 234 567

info@trest.cz

www.trest.cz

HRAD ROŠTEJN

5

Film: Pravý rytíř

Filmový zážitek
Pravý rytíř musel nejen v pohádce, ale
také ve skutečnosti překonávat velké
překážky. Kolik schodů jste museli překonat Vy, abyste získali roštejnské razítko? Byla to pro Vás velká překážka?
Svoje odpovědi zapište.
..................................................................
..................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.2522222N, 15.4263889E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Doupě 1, 588 56 Doupě

+420 739 382 901, +420 733 161 817

rostejn@cmail.cz

www.hrad-rostejn.cz
9

ZOO JIHLAVA

6

Film: Podivuhodná cesta ježka Aladina

Filmový zážitek
Hlavním hrdinou večerníčku Václava Chaloupka je ohrožený druh
ježka – ježek ušatý. Ježek Aladin
cestoval z dalekého Egypta až do
jihlavské zoologické zahrady. Jeho
putování bylo plné překážek a nebezpečí, přesto se nakonec vrátil
zpátky domů. Vy se však bezpečně můžete projít po jeho stopách.
Začínají v pavilonu Africká savana
u boty, ve které se Aladin dostal
do Čech.

Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1
10

+420 567 573 730

info@zoojihlava.cz

www.zoojihlava.cz

JIHLAVA – CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

7

Filmový festival: Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Filmový zážitek
Věděli jste, že Vysočina žije filmem i v době,
kdy filmaři zmizí za humna? V Centru dokumentárního filmu v Jihlavě připravili kvíz
pro malé i velké návštěvníky. Při jeho plnění
budete stopovat filmové štáby, které natáčely na Vysočině. Seznámíte se také s hereckými hvězdami, jejichž život byl nebo stále
je s naším regionem spjatý. Kvíz si vyzvedněte v Centru dokumentárního filmu, který
sídlí v jihlavském kině Dukla.
Tak KLAPKA a jedem!

Kino Dukla - Jana Masaryka 20, 586 01 Jihlava

+420 774 101 686

cdf@c-d-f.cz

www.c-d-f.cz
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POLNÁ – STARÁ ŠKOLA

8

Film: Lotrando a Zubejda

Filmový zážitek
Zubejda se musela po příchodu do
naší země naučit hodně nových dovedností. Třeba psát naši abecedu.
Zvládnete to taky? Brkem a tuší to
není zdaleka tak jednoduché, viďte? Napište brkem či perkem svoje
jméno.
..........................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.4869514N, 15.7147011E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Městské muzeum Polná, Zámek 486, 588 13 Polná
12

+420 567 212 336

muzeum@muzeum-polna.cz

www.muzeum-polna.cz

TŘEBÍČ – BAZILIKA SV. PROKOPA

9

Film: Karel IV.

Filmový zážitek
První svatba krále Karla IV. se konala v překrásném chrámu před vzácným oltářem.
V kolika letech se Karel IV. poprvé oženil,
kdo byla jeho první manželka a v které
zemi ke sňatku došlo? Svoje odpovědi zapište.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

TIC Bazilika sv. Prokopa, Zámek 1, 674 01 Třebíč

+420 568 610 022

info@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu
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TŘEBÍČ – DIVADLO PASÁŽ

10

Filmová osobnost: Miroslav Donutil
Filmový zážitek
V třebíčském divadle Pasáž je vystaven kostým významného herce a třebíčského rodáka Miroslava
Donutila, ve kterém odehrál v pražském Národním
divadle rekordní počet představení slavné hry Carla
Goldoniho Sluha dvou pánů. Co měl Miroslav Donutil v inscenaci na hlavě? Zapište svoji odpověď.
..................................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.2176519N, 15.8795039E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
TIC Národní dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
14

+420 568 610 022

info@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu

DALEŠICE – PIVOVAR

11

Film: Postřižiny

Filmový zážitek
Zážitků v dalešickém pivovaru můžete získat
celou řadu – od komentované prohlídky pivovaru, návštěvy Muzea rakousko – uherského
pivovarnictví či návštěvy stylové restaurace.
Inspirujte se hlavním hrdinou filmu - správcem pivovaru Francinem, kterého ve filmu
ztvárnil Jiří Schmitzer. Francin dbal na zdravý
životní styl. Nepil alkohol, střídmě jedl a pravidelně cvičil s posilovacími péry. Zkuste to jako
Francin a zapište, kolikrát se Vám podařilo
péra natáhnout. Svůj výkon můžete porovnat
s ostatními.
...........................................................................
Dalešice 71, 675 54 Dalešice

+420 568 860 942

rezervace@pivovar-dalesice.cz

www.pivovar-dalesice.cz
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NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – ZÁMEK

12

Film: Kouzelný měšec
Filmový zážitek
Aby získal srdce své vyvolené princezny Blanky, překoná hlavní hrdina filmu,
princ Petr, nejedno úskalí. V převlečení
za kominíka musí vyhnat ze zámku Ohnivce či přemoci chamtivou čarodějnici
Bludimíru, která se chtěla zmocnit kouzelného měšce. Obejděte vnitřní nádvoří
zámku a spočítejte, kolik komínů je na
střechách vidět. Svoji odpověď zapište.
..................................................................
Zámek 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou
16

+420 568 620 319

namest@npu.cz

www.zamek-namest.cz

HAMRY NAD SÁZAVOU – ŠLAKHAMR

13

Film: Špunti na vodě
Filmový zážitek
Ve filmu Špunti na vodě se na Šlakhamru natáčela zlatá svatba Dany Syslové a Arnošta Goldflama.
Šlakhamr však sloužil ve skutečnosti k úplně jinému
účelu. Víte, co je to hamr a jakou práci v něm vykonává voda? Svoji odpověď zapište.
........................................................................................
........................................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.5662692N, 15.8788389E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

+420 602 225 243

slakhamr@tmbrno.cz

www.technicalmuseum.cz
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – ZÁMEK

14

Film: Santiniho jazyk

Filmový zážitek
Vydejte se na cestu časem až do
tajemného baroka a vyluštěte šifru
mistra Santiniho. Při svém putování
kouzelnými zákoutími zámku zažijete
příběh bývalého cisterciáckého kláštera, odhalíte mnohá tajemství, která
skrývá poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Pracovní
list si vyzvedněte v pokladně Muzea
nové generace.

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.5829178N, 15.9367317E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou
18

+420 602 565 309

info@zamekzdar.cz

www.zamekzdar.cz

SNĚŽNÉ

15

Film: Všichni dobří rodáci

Filmový zážitek
Na sněženské rychtě si Waldemar Matuška mohl při natáčení filmu Všichni
dobří rodáci zpívat o tom, jak třešně
zrály. Jaké červené plody má ve znaku
Sněžné? Zapište svoji odpověď.
..............................................................
..............................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.6457908N, 16.1217986E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem

Úřad městyse, Sněžné 55, 592 03 Sněžné

+420 777 652 523

obec@snezne.cz

www.snezne.cz
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SAMOTÍN

16

Film: Obušku, z pytle ven!

Filmový zážitek
Chudý muzikant dostal od kouzelného dědečka 3 předměty s kouzelnými
schopnostmi. Víte, jaké to byly předměty? Který z nich byl podle Vás nejdůležitější? Jaké by bylo Vaše jediné
přání, kdybyste si mohli přát cokoli?
Svoje odpovědi zapište.
..............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................

Restaurace U Kolouška, Samotín 15, 592 03 Sněžné
20

+420 775 104 724

info@ukolouska.cz

www.ukolouska.cz

LIPNICE NAD SÁZAVOU – HRAD

17

Film: Jan Hus

Filmový zážitek
Jan Hus obětoval svůj život, protože uctíval hodnoty jako pravda a morálka. Proti jeho upálení
sepsalo 452 českých šlechticů protest adresovaný kostnickému koncilu. Jak se tato protestní
listina jmenovala? Víte, kolik na ní bylo pečetí?
Řešení najdete v hradní expozici. Svoji odpověď
zapište.
...............................................................................
...............................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.6191558N, 15.4074044E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
582 32 Lipnice nad Sázavou 1

+420 724 961 945

lipnice@npu.cz

www.hrad-lipnice.cz
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POHLEĎ – MICHALŮV STATEK

18

Film: Šťastný smolař

Filmový zážitek
V Michalově statku bydlela
ve filmové pohádce nevěsta
hlavního hrdiny Hanička. Dříve muselo děvče ze statku
zvládnout řadu činností, které
které dnes ani mnozí lidé neznají. Víte, jak a čím se mlátilo obilí a k čemu sloužil špejchar? U nás to můžete nejen
zjistit, ale i vyzkoušet. O pomoc či radu můžete požádat
průvodce.

Pohleď 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
22

+420 776 771 203

JindrichzPohledi@seznam.cz

www.michaluvstatek.cz

LEDEČ NAD SÁZAVOU – HRAD

19

Film: Čertí brko

Filmový zážitek
Mladý čert Bonifác to neměl ve světě lidí vůbec
jednoduché. A jeho pekelní kumpáni mu to taky
neulehčili. Spočítáte, kolik čertů by se obléklo z naší kolekce čertovských kostýmů? Zapište svoji odpověď.
.................................................................................
Doplňkový úkol je pro Vás připraven ve „filmové cukrárně“. Budete potřebovat k jeho vyřešení
jablko poznání nebo to zvládnete bez pomoci?
Správné znění tajenky zapište.
.................................................................................

Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

+420 731 612 460

hrad@ledecns.cz

www.hrad-ledec.cz
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PAVLOV – ZÁCHRANNÁ STANICE

20

Film: Vydrýsek

Filmový zážitek
Příběhy malého vydřího kluka Vás zavedou
do krásné čisté přírody na Vysočině. V úvodní písničce k večerníčku se zpívá, že „možná
na ty vousy ještě nemá věk?“ Víte, k čemu
vydra svoje vousy nepostradatelně potřebuje? Svoji odpověď zapište.
.........................................................................
.........................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.7003083N, 15.3377567E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Pavlov 54, 584 01 Pavlov
24

+420 734 309 798

stanicepavlov@seznam.cz

www.stanicepavlov.eu

ŽELIV – KLÁŠTER

21

Film: Dobří holubi se vracejí

Filmový zážitek
I když film nepojednává o holubech, odkazuje na schopnost těchto ptáků vracet se
zpět na místo, odkud vylétli. Jak byste toho
dokázali využít? Svoji odpověď zapište, můžete uvést více možností.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Želiv 122, 394 44 Želiv

+420 725 448 291, +420 569 431 234

centrum@zeliv.eu

www.zeliv.eu
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HUMPOLEC – HRAD ORLÍK

22

Film: Jak se budí princezny

Filmový zážitek
Závistivá královnina sestra Melánie bydlela na
našem hradě. Najděte dveře, kterými do hradu
vcházela. Podle čeho jste je poznali? Jaká byla
kouzelná formule, kterou chůva dala naději na
zrušení zlého prokletí? Svoje odpovědi zapište.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.5448647N, 15.3842261E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Hradská 818, 396 01 Humpolec
26

+420 607 461 131

info@hrad-orlik.cz

www.hrad-orlik.cz

HUMPOLEC – HLINÍKÁRIUM

23

Film: Marečku, podejte mi pero!
Filmový zážitek
Film Marečku, podejte mi pero! se na Vysočině nenatáčel, ale je s ní nerozlučně spojený. A to postavou
Hliníka, který se odstěhoval do Humpolce a po kterém
je pojmenované místní HLINÍKárium. Vaším úkolem je
zjistit, kdo je za dveřmi v Hliníkáriu a co říká? Svoji
odpověď zapište.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.5411786N, 15.3558911E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem

Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

+420 565 532 479

mekis@infohumpolec.cz

https://hlinik3.webnode.cz
27

PELHŘIMOV – MÚZYUM LIPSKÝCH

24

Filmové osobnosti: Lubomír Lipský, Oldřich Lipský
Filmový zážitek
Zážitková expozice věnovaná slavným rodákům
Oldřichovi a Lubomíru Lipským (zejména). Oldřich
Lipský (režisér a scénárista - Ať žijí duchové, Adéla
ještě nevečeřela, Jáchyme, hoď ho do stroje, Tajemství hradu v Karpatech,… Lubomír Lipský (herec) stovky rolí nejen ve filmech svého bratra. V MÚZYu
Lipských je vystaven scénář filmu, na kterém se
podíleli Oldřich i Lubomír Lipský. Jak se tento film
jmenuje? Svoji odpověď zapište.
....................................................................................

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.4297222N, 15.2188889E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem

Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov
28

+420 565 326 924

tic@kzpe.cz

www.pelhrimovsko.cz

PELHŘIMOV – MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT

25

Film: Kuky se vrací
Filmový zážitek
Muzeum rekordů je plné nej! Největší, nejhezčí, nejoblíbenější plyšový medvídek Kuky bydlí právě tady.
Jeho menší kamarád si zahrál ve filmu Kuky se vrací, který se natáčel na Vysočině ve Žďárských vrších.
Kuky je na výletě v Pelhřimově. Odhadněte výšku obřího medvídka Kukyho, který je exponátem Muzea
rekordů a kuriozit. Svůj odhad si můžete ověřit v prvním patře historické Dolní brány, ve kterém se nachází hlavní expozice Muzea. Svoji odpověď zapište.
.......................................................................................

Palackého 47, 393 01 Pelhřimov

+420 565 321 327

muzeum@dobryden.cz

www.dobryden.cz
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POČÁTKY – TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

26

Film: Postřižiny
Filmový zážitek
Maryška, krásná manželka sládka pivovaru, ráda
jezdila na kole. Vaším úkolem je objet na kole
náměstí. Start a cíl je v turistickém informačním
centru, kde si převezmete kola.
Po sportovním výkonu se můžete stylově osvěžit
Potřižinským pivem v hotelu U Modré hvězdy.
Na ex, stejně jako hlavní hrdinka.

doplŇKOVÝ ÚKOL
49.2666667N, 15.2519444E
zde je umístěna keška s doplňkovým úkolem
Palackého nám. 7, Počátky
30

+420 561 034 921

infocentrum@pocatky.cz

www.pocatky.cz

1.

Telč - Panský dvůr

2.

Telč - zámek

49.187962N
15.450374E

14. Žďár nad Sázavou - zámek
15. Sněžné - úřad městyse

49.1843519N
15.4531219E
49.2919444N
15.4830556E
49.2522222N
15.4263889E

3.

Telč - telčské podzemí

4.

Třešť - TIC

5.

Roštejn - hrad

6.

Jihlava - ZOO Jihlava

19. Ledeč nad Sázavou - hrad

7.

Jihlava - Centrum dok. filmu

20. Pavlov - záchranná stanice

8.

Polná - městské muzeum

9.

Třebíč - Bazilika sv. Prokopa

10. Třebíč - TIC Národní dům

49.4869514N
15.7147011E

11. Dalešice - pivovar

17.

Lipnice nad Sázavou - hrad

49.6191558N
15.4074044E

18. Pohleď - Michalův statek

49.7003083N
15.3377567E

21. Želiv - klášter

23. Humpolec - HLINÍKárium
24. Pelhřimov - MÚZYum Lipských

12. Náměšť na Oslavou - zámek
13. Hamry nad Sáz. - Šlakhamr

16. Samotín - restaurace U Kolouška

22. Hrad Orlík nad Humpolcem
49.2176519N
15.8795039E

49.5829178N
15.9367317E
49.6457908N
16.1217986E

49.5448647N
15.3842261E
49.7003083N
15.3377567E
49.4297222N
15.2188889E

25. Pelhřimov - Muzeum rekordů
49.5662692N
15.8788389E

26. Počátky - TIC

49.2666667N
15.2519444E
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HLAVNÍ CENY
Každý účastník hry získá malý dárek společně s Turistickým pasem.
Za nasbírání 10 razítek z různých herních míst získáte filmový turistický batoh.
Každý účastník, který nasbírá nadpoloviční většinu, tj. 14 razítek z jednotlivých herních
míst, se může zúčastnit slosování o hlavní ceny, které proběhne na konci sezóny.
Vyplněné kupóny s razítky je možné odevzdat do 20. 10. 2019 na kterémkoli z herních míst
či odeslat na adresu pořadatele.

O co soutěžíme?
1. cena

1 x víkendový pobyt ve filmovém Letohrádku sv. Vojtěch 		

2. cena 10 x návštěva filmových ateliérů s možností tematického focení
3. cena 25 x desková hra Vysočina

32

soutěžní kupón
Odevzdáním tohoto soutěžního kupónu souhlasím se zpracováním osobních údajů Vysočina Tourism, příspěvkovou
organizací, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 pro potřeby administrace této soutěže.

Jméno a příjmení: ....................................................................................................
Bydliště: ...................................................................................................................
Kontaktní telefon nebo e-mail: ..............................................................................
Věková skupina:
0 – 15

16 – 25

26 – 45		

45 – 65		

65+

TAJENKA Z KEŠKOVÉ PÁTRACÍ HRY

Čísla odpovídají jednotlivým lokalitám dle Turistického pasu.
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KUPÓN PRO RAZÍTKA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

22.

23.

17.

24.

18.

25.

19.

20.

21.

26.

Turistický batoh
za 10 razítek
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Hlavní cena: víkendový pobyt
v Letohrádku sv. Vojtěch

U Smrčků 334, 394 64 Počátky

+420 561 034 83, +420 733 604 669

info@svatyvojtech.cz

www.svatyvojtech.cz
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